Anneli Velho
www.annelivelho.fi

17
Vastausta

14

Millaiseksi koit yhteistyön kanssani?
1

15 / 17 vastasi tähän kysymykseen

0
0

4.9 / 5

0

Saamiani palautteita
02-2017

Annelin kanssa asiat hoituivat ripeästi, ammattitaidolla ja hänen kanssaan oli joustava ja miellyttävä
asioida.
— Pirjo Tirronen, Uudenmaan Nuoret Kotkat, toiminnanjohtaja

11-2016

siulla on suuri sydän
— Anonyymi

10-2016

Asioiminen kanssasi on aina täsmällistä ja hommat hoituu kuten on sovittu. Pieni hyväntuulinen pilke
silmässä auttaa yhteistyön sujumisessa mukavasti.
— Pasi Tolvanen, Helsinki

Tinkimätön ammattitaito ja mahdollisimman hyvään lopputulokseen pyrkiminen ovat selvästi sinun
periaatteena.
— Pasi Tolvanen, Helsinki

09-2016
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Suosittelen lämpimästi mitä moninaisimpiin tehtäviin.
— Eila Hämäläinen, Helsinki

Aloitteellinen, idearikas, kannustava, tiimitaitoinen ja yhteistyökykyinen eli ihanteellinen multiosaaja.
— Eila Hämäläinen, Helsinki

Pysy sellaisena kuin olet. Olet avoin, uuttera ja ystävällinen.
— Maria Guzenina, Espoo

Anneli on ahkera ja luotettava työntekijä, jolla on vahva visuaalinen näkemys.
— Lyyli Raatikainen, Helsinki

Työssä Annelissa parasta oli asenne. Hän teki työtä aina huolellisesti, eikä vain vähän sinne päin.
Hyvää asennetta oli myös halussa auttaa ja tehdä yhteistä työtä. Hallinnollisen puolen työntekijänä
oma osaamiseni ei riittänyt suureen visuaaliseen ideointiin eikä tekniseen toteutukseen, mutta
Annelilta sai apua. Hän kuitenkin kuunteli ja otti huomioon toiveeni ja näkemykseni työtä tehdessä.
Toisaalta luotin hänen visuaaliseen kykyyn nähdä lopullinen, painettu työ.
— Lyyli Raatikainen, Helsinki

Tarvitsee kertoa vain toive mitä haluaisin toteutettavaksi, niin Anneli ideoi ja kehittää toivetta, jonka
lopputuloksena on parempi tuote kun osasin odottaa.
— Merja-Hannele Vuohelainen, Sipoo

Anneli on erittäin luova moniosaaja, hän kirjoittaa, piirtää, taittaa, suunnittelee, organisoi ja toteuttaa
aikataulussa. Lopputulos on ollut aina parempi kuin lähtöidea.
— Merja-Hannele Vuohelainen, Sipoo

Viisi tähteä, ei vain näy mitä valitsin ohjelma ei toimi? Innovatiivinen, ystävällinen, kuunteleva - vaika
sanoa mitä pitäisi tehdä paremmin.
— Mirja Suhonen, Porvoo

Mirja Suhonen
— Mirja Suhonen, Porvoo

Annelilla on todella monipuolinen koulutus ja kokemusta erilaisista työtehtävistä. Hän kykenee sekä
itsenäiseen työskentelyyn että ryhmätyöhön. Anneli jatkokouluttaa itseään jatkuvasti ja omaa
esimerkillisen työmotivaation.
— Annu Marttila

Saimme monipuolista apua kaiken moisiin tehtäviin. Nyt jälkikätteen web.sivustosta on mobiili version
tarve tullut. Varmaankin olist osannut hoitaa kyseisen homman . Enemmän oli varmaankin, kun ei
osattu kysellä vastaavaa ominaisuutta.
— Hannu Ojala, Tuusula

Erittäin osaava kraafikko ja web sivustojen luoja ja ylläpitäjä.
— Hannu Ojala, Tuusula

Olet luotettava, oikeudenmukainen, lämmin sydäminen, solidaarinen, hyvä kuuntelija, auttavainen,
luova, monitaitoinen, sinnikäs, ihana ihminen. Kerro mitä osaat ja hienoa että olet halukas oppimaan
uutta.
— Irma Marttila, Helsinki
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Suosittelen sinua lämpimästi, olen valmis kertomaan lisää.
— Irma Marttila, Helsinki

Ihana ystävä olet Anneli, luotettava, sinulla on lämmin sydän ja aina olet valmis auttamaan.
— Irma Marttila , Helsinki

Annelin kanssa oli mukavaa tehdä yhteistyötä. Hänellä on positiivinen asenne ja asiat hoituivat
sovitun mukaisesti.
— Anette Karlsson, Porvoo

Pidit aina aikatauluista kiinni ja työn jälki oli erinomaista kiireestä ja paineesta huolimatta.
— Pirjo Alijärvi

Yhteistyö Annelin kanssa oli aina tuloksekasta ja työn tekemisen ilmapiiri oli kekseliäs, rakentava ja
innostava. Voin lämpimästi suositella Annelia vastaaviin, vaativiin tehtäviin.
— Pirjo Alijärvi

Yhteistyö Annelin kanssa on helppoa ja mukavaa. Tiukat aikataulut pitää ja työn jälki on aina
erinomaista. Anneli on luotettava, osaava ja ammattitaitoinen yhteistyökumppani, jota suosittelen
lämpimästi!
— Tessa Olin, Vantaa
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