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AQUA NOVA  
HAKUPROFIILI
Meille vesi on elämän ja ilon lähde. Olemme luotettava, paikkansa vakiinnuttanut kotimainen 
vedenkäsittelylaitteiden valmistaja, sekä Suomen johtava yksityisten uima-altaiden toimittaja. Meille on  
tärkeää niin asiantunteva palvelu kuin nopea ja varma toimitus. Palvelemme sekä yksityis- että 
yritysasiakkaita Turun Metsämäen toimipisteessämme. Olemme myös panostaneet voimakkaasti 
verkkokauppaan, jonka kautta voimme tarjota laajan valikoiman tuotteita helposti hankittavaksi. Meille 
on kysyntää ja siksi etsimme nyt myyntitiimiimme uutta jäsentä. 

Olet etsimämme henkilö, mikäli innostut asiakasrajapinnassa toimimisesta, myynnistä ja asiakkuuksista 
sekä yhdessä tekemisestä. Parhaimmassa tapauksessa sinulta luonnistuu myynnin lisäksi myös 
somekanavien hallinnointi ja monikanavainen sisällöntuotanto, sillä kanavamme etsivät erityistä ja 
innokasta huolenpitäjää. Työpäiväsi voi pitää sisällään esimerkiksi tarjousten tekemistä, asiakaspuheluita 
sekä myymälässä työskentelyä.

Onnistut tehtävässä parhaiten, mikäli olet oma-aloitteinen, innokas ja aktiivinen tiimipeluri, joka pyrkii 
aina tavoitteellisesti löytämään asiakkaalle parhaan mahdollisen ratkaisun. Aikaisempi kokemus niin 
myyntityöstä kuin asiakaspalvelusta katsotaan hakijalle eduksi. Meillä kuitenkin oppimisen into, 
ahkeruus ja asenne korvaa tarvittaessa kokemuksen. Autamme sinua kasvamaan tulevaisuuden 
huippuosaajaksi asiakasrajapinnassa, myynnin ja markkinoinnin monipuolisissa työtehtävissä.

Sinulla tulee olla aktiivinen työote sekä halu kehittää itseäsi ja meitä yrityksenä. Toivomme, että tuot 
mukanasi rohkeasti uusia ideoita niin myynnin kuin markkinoinnin saralla ja pystyt tarvittaessa viemään 
ideat käytäntöön. Olet meille oikea henkilö, mikäli olet yhteistyökykyinen, kestät ajoittaista kuormitusta, 
omaat englannin kielen taidon eikä sinulta hyydy hymy vaativimmassakaan asiakastilanteessa.

Meillä pääset osaksi joustavaa, luotettavaa ja ammattitaitoista neljän hengen myyntitiimiä. Meillä 
pidetään henkilökunnasta huolta ja haluamme varmistaa uudistumisen kokonaisvaltaisesti, joten meillä 
ei jämähdetä paikoilleen. Tarjoamme sinulle joustavat työajat, mahdollisuuden kehittyä ja kasvaa sekä 
tietenkin mahdollisuuden liikuntaan, kuten esimerkiksi aloittaa aamun uintitreenillä omalla sauna- ja 
allasosastollamme. Haemme ensisijaisesti oikeaa tyyppiä ja tiimiimme sopivaa persoonaa, emme 
myynnin supertekijää. Haethan rohkeasti siis meille, jos sinussa sykkii kehittymisen into!

www.aquanova.fi
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BCB MEDICAL OY
HAKUPROFIILI
BCB Medical on Pohjoismaiden johtava lääketieteellisen tiedon keräämiseen ja analysointiin keskittynyt 
yritys. Tehtävänämme on yhdistää, analysoida ja havainnollistaa eri lähteistä kerättyä kliinistä tietoa 
ymmärrettävään muotoon, jotta nykyiset ja tulevat sukupolvet saavat elää terveemmän elämän. 
Tavoitteenamme on mullistaa tapa, jolla kliininen tieto vaikuttaa ihmisten arkeen. Autamme lääkäreitä 
hoitamaan potilaitaan paremmin ja kehittämään uusia, elämää parantavia hoitomuotoja.

Viime vuodet ovat vauhdittaneet meidät voimakkaaseen kasvuun, mutta emme ole vielä valmiita. 
Etsimmekin nyt markkinointitiimimme uutta markkinointikentän osaajaa, jolle rohkeus, positiivisuus ja 
työhön tarttuminen on sisäsyntyistä. Neljän hengen markkinointitiimimme huokuu innokkuutta sekä 
uusia ideoita. Tulevalta osaajalta odotamme lisäksi ymmärrystä markkinoinnin toimenpiteistä ja 
brändikokonaisuuksista, innokkuutta markkinoinnin strategioiden jalkauttamiseen sekä digi- ja 
somekanavien asiantuntemusta. Sujuva englannin kieli niin puheessa kuin sisällöntuotannossa on työssä 
onnistumisen edellytys.

Työpäivät ovat sisällöltään hyvin vaihtelevia ja toivommekin sinulta joustavaa ja työhön tarttuvaa 
asennetta, kun keskityt niin suunnittelutyöhön, materiaalien hallintaan, sisällöntuotantoon, webinaareissa 
esiintymiseen kuin suurempien viestintäkokonaisuuksien ja brändin kehittämiseen 
yhteistyökumppaneidemme kanssa. Työpäiväsi sujuvat tiiviisti yhdessä Head Of Product Marketing 
Managerimme kanssa. Toivomme, että puhut englannin lisäksi sujuvaa somea etkä pelkää omatoimisesti 
tuottaa kanaviimme suunnitelmallista, aktiivista ja asiantuntevaa sisältöä. Asiakashallintajärjestelmien 
tuntemus, kokemus terveydenhuollon toimialalta sekä valmiudet esiintymiseen katsotaan meillä eduksi. 

Tarjoamme sinulle eteenpäin kurkottavan, innokkaan ja kasvua hakevan toimintaympäristön sekä 
toisiaan tukevan työyhteisön. Tulethan meille omana itsenäsi. Turun toimistolla sinua on vastassa 
joustava, kannustava ja tiivis porukka, joka viihtyy toisinaan toistensa seurassa myös vapaa-ajalla. 
Mahdollistamme sinulle niin fyysisen työpisteen toimistollamme kuin tarvittavan 
etätyömahdollisuudenkin. Meillä pääset osaksi ainutlaatuista kasvuyrityksen toimintaa ja markkinoinnin 
ammattilaisena tekemään itsellesi, yritykselle ja yhteiskunnalle merkityksellistä työtä. Tule meille 
loistamaan!

https://www.bcbmedical.com/
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DECOWORKS OY 
HAKUPROFIILI
DecoWorks Oy on 2013 perustettu yritys, jonka toimialana on rakennusten erikoissisustukset. Tuotamme 
asiakaslähtöisiä sisustusratkaisuja eri toimintaympäristöihin, kuten hisseihin, ravintoiloihin ja hotelleihin. 
Vaikka yrityksemme on nuori, on henkilökuntamme työskennellyt yhdessä jo vuosikymmeniä vuotta. 
Pitkän ja monipuolisen kokemuksemme tuoma ammattitaito takaa tuotteidemme korkean laadun ja 
toimitusvarmuuden. Vahvuutemme on vahvan ammattitaidon lisäksi yksilölliset ja räätälöidyt tuotteet, 
jotka mitoitamme, suunnittelemme, valmistamme ja asennamme tilauksen mukaisesti. 

Kasvumme tueksi etsimme nyt asiakasrajapinnassa työskentelevää innokasta myyntiosaajaa, jolle 
markkinointi näyttäytyy yhtenä onnistumisen kanavana ja jolta löytyy kokemusta rakennusalalta. 
Toivomme, että sinulle asiakas on aina keskiössä ja innostut etsimään heille parhaimmat ja räätälöidyt 
ratkaisut eri toimintaympäristöihin. Tehtäväkentälläsi on uuden toimialakokonaisuuden avaaminen 
(rakennusala), markkinointiviestinnän kehittäminen sekä asiakaskontaktointi projektien alkuun 
saattamiseksi. Suurena lisänä arvostamme, mikäli sinulta luonnistuu myynnin lisäksi myös somekanavien 
hallinnointi, sillä digikanavamme etsivät erityistä ja innokasta huolenpitäjää, joka auttaa tekemään 
osaamisemme näkyväksi. 

Sinut toivottaa tervetulleeksi avoin, rehti, lojaali ja lempeä työyhteisö, jossa töitä on tehty yhdessä jo 
pidemmän aikaa. Meillä jokainen saa olla oma itsensä ja meillä tykätään tehdä töitä tosissaan, hymy 
huulilla. Tuleva lähin kollegasi työskentelee Espoon toimipisteellä, mutta tulet hyvin tiiviisti 
työskentelemään lisäksi toimitusjohtajan ja tuotannon esimiehen kanssa, eli yksin sinun ei tarvitse töitä 
tehdä. 

Tarjoamme sinulle työpisteen joko Salon tai Espoon toimipisteeltä sekä hyvät etäyömahdollisuudet. 
Toivomme sinulla olevan mahdollisuus autolla liikkumiseen kohteissamme Turussa ja 
pääkaupunkiseudulla. Avosylin tervetuloa tekemään kanssamme erikoisratkaisuja vaativiin 
ympäristöihin!

https://decoworks.fi
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EVERON OY 
HAKUPROFIILI
Oy Everon Ab on erikoistunut pilvipohjaisiin ja mobiileihin terveyden- ja sosiaalihuollon 
hyvinvointiteknologisiin ratkaisuihin. Päätoimipaikkamme ja tuotekehityskeskuksemme sijaitsee Turussa 
ja tytäryhtiömme Iso-Britanniassa ja Ruotsissa. Intohimonamme on kehittää teknologiaa, joka edesauttaa 
yhteiskuntamme ikääntyneitä ja heikommassa asemassa olevia elämään terveempää, turvallisempaa ja 
vapaampaa elämää.

Tänä vuonna haluaisimme panostaa voimakkaammin markkinointiin. Tavoitteenamme on tehdä työtä 
systemaattisemmin, uusia työkaluja ja toimintamalleja hyödyntäen. Etsimmekin tiimiimme uutta energiaa 
ja osaamista digi- ja sisältömarkkinoinnin pariin. Työtehtäviin kuuluu markkinointikampanjoiden 
suunnittelu ja toteutus yhteistyössä muun tiimin kanssa, sisällöntuotanto, somekanaviemme ylläpito sekä 
hakukoneoptimointi ja -mainonta. Markkinointimme toteutetaan ryhmätasolla, eli yhdenmukaista 
viestintää kaikilla markkinoillamme, joten vähintään englannin kieli tulee olla hakijalla hallussa. 

Odotamme sinulta kykyä tuottaa monipuolista sisältöä eri medioihin sekä innostusta kanavien hallintaan, 
analysointiin ja brändimme tunnettuuden kasvattamiseen. Toimikenttämme painottuu vahvasti 
yritysasiakkaisiin, joten odotamme sinulta ymmärrystä, tai parhaimmassa tapauksessa myös kokemusta, 
B2B-markkinoinnista ja eri kohderyhmien tavoittamisesta. Tehtävässä menestyy ulospäinsuuntautunut, 
ratkaisukeskeinen ja idearikas markkinoinnin moniosaaja. Olet kiinnostunut markkinoinnin uusimmista 
mahdollisuuksista ja haluat oppia jatkuvasti lisää. Oppivan asenteesi avulla pidät meidät trendien 
aallonharjalla myös markkinoinnissa.

Tarjoamme innokkaalle digimarkkinoijalle osaavan, yhteisöllisen ja kansainvälisen työyhteisön, jossa on 
mahdollista kasvattaa niin omaa asiantuntijuuttaan kuin päästä osaamisellaan kehittämään ja 
tehostamaan yrityksemme sisäisiä toimintamalleja. Yksin ei tarvitse töitä tehdä ja kollegasi istuu 
Norrköpingissä. Samalla pääset osaksi sekä kansainvälistä tiimiämme että asiantuntevaa ja tiivistä 
työyhteisöä Turun konttorilla. Yrityksessämme on matalan hierarkian toimintamallit ja meille on tärkeää, 
että työntekijät viihtyvät aidosti työssään. Panostammekin mielellämme yhteisiin pelisääntöihin ja 
huolehdimme, että työsuhdeasiat ovat aina kunnossa.

Haussa oleva positio on uusi ja siitä voidaan muotoilla tarkemmin sopivan osaajan löydyttyä. Lupaamme 
sinulle kuitenkin merkityksellisen työn ja mahdollisuuden vaikuttaa. Työpisteesi tulee sijaitsemaan Turun 
toimistollamme ja työn voi sovittavin osin suorittaa myös etänä. 

https://everon.fi/
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FC INTER TURKU OY  
HAKUPROFIILI
FC Inter Turku on turkulainen vuonna 1990 perustettu huippujalkapalloseura. Olemme luoneet 
varsinaissuomalaiselle harraste- ja kilpajalkapallolle korkeatasoiset puitteet ja nykyään olemme yksi 
Suomen johtavista urheiluseuroista. Organisaatiomme koostuu Veikkausliigaa pelaavasta 
edustusjoukkueesta sekä juniorijaostosta. Tasokkaan edustusjoukkuetoiminnan lisäksi FC Inter 
mahdollistaa vuosittain lähes 500 lapsen ja nuoren laadukkaan jalkapalloharrastuksen. Haluamme 
tarjota jokaiselle lapselle mahdollisuuden harrastaa ja kokea yhteenkuuluvuutta, lähtökohdista 
riippumatta.

Edustusjoukkuetoiminnasta vastaavan FC Inter Turku Oy:n tiimissämme on paikka auki 
urheilumarkkinoinnista kiinnostuneelle myynnin ja markkinoinnin osaajalle. Tehtäväkenttääsi kuuluu 
yhteistyökumppanuuksien kasvattaminen ja katsojamäärän lisääminen markkinoinnin keinoin. Ennen 
kaikkea kaipaamme hakijalta uusia näkemyksiä, tuoreita ideoita ja innovatiivista otetta. Toivomme, että 
olet valmis ja osaava viemään ideoitasi myös käytäntöön. Tavoitteena on, että työsi tulos näkyy 
yhteistyökumppani- ja lipputulojen kasvussa. Lisäksi työhösi voi kuulua tuotteistamista sekä myyntitiimin 
sparrausta.

Meidän joukkoomme sopii avoin ja oma-aloitteinen innostuja. Toivomme, että tartut rohkeasti uusiin 
haasteisiin ja uskallat kokeilla myös massasta erottuvia ideoita. Osaamista ja aiempaa kokemusta 
tärkeämpää on ehdottomasti oppimiskyky ja aito halu kehittyä. Aikaansaavalla asenteella pääset pitkälle. 
Meillä saat vapaat kädet työn tekemiseen, mutta tiimiläiset ovat aina tarvittaessa tukenasi. Odotamme 
hakijalta sujuvaa suomen kielen taitoa, mutta myös ruotsin ja varsinkin englannin osaaminen on plussaa.

Työyhteisömme on pieni ja tiivis, minkä vuoksi toimiva tiimityöskentely on tärkeää. Ydintiimisi 
markkinoinnin ja myynnin parissa tulee olemaan kahdesta neljään henkilöä. Yhteishenkemme on avoin 
ja kannustava. Kaiken tekemisemme keskiössä näkyvät selkeästi arvomme: uskallamme olla avoimia, me 
välitämme, toimimme kunnioittaen ja olemme ylpeästi interiläisiä. Toivomme, että myös sinä voit 
allekirjoittaa nämä arvot.

Tuleva työpisteesi sijaitsee Veritas Stadionilla Turun Kupittaalla. Meillä on mahdollisuus työskennellä 
myös osittain etänä. Työnantajana FC Inter Turku Oy on vakavarainen ja luotettava. Tätä paikkaa 
kannattaa hakea, mikäli haluat ravistella totuttuja toimintatapoja urheilumarkkinoinnin parissa ja oppia 
samalla itse uutta. Kannattaa tarttua mahdollisuuteen – vastaavia työpaikkoja urheilumarkkinoinnin 
kentällä ei ilmesty kuin sieniä sateella ja vielä harvemmin suomalaisen huippu-urheilun kärkiseurassa.

www.fcinter.fi
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FINE MEDICAL FINLAND OY
HAKUPROFIILI
Vuonna 2013 perustettu FINE Medical Finland Oy on Turun Piispanristillä toimiva sairaalatarvikkeiden 
maahantuontiyritys. Visiomme on olla sairaala-alan ammattilaisten suosituin yhteistyökumppani. 
Edustamamme sairaalatarvikkeet ovat alansa huippuja. Asiakkaitamme ovat kaikki Suomen 
sairaanhoitopiirit ja valttinamme toimivat laadukkaiden tuotteiden lisäksi myös kilpailukykyiset hinnat 
sekä alan vahva tuntemus. Asiakkaidemme luottamus ja tyytyväisyys palveluumme on koko 
toimintamme ydin. 

Päämarkkinointikanavamme ovat tähän asti olleet tapaamiset asiakkaiden kanssa kasvotusten, messut 
ja sähköpostikampanjat. Nyt etsimmekin kasvumme tueksi markkinoinnin ja myynnin osaajaa, joka 
haluaa ottaa vastuulleen yrityksemme markkinoinnin uudistaen sekä kehittäen sitä. Tehtävänkuva 
tarkentuu oikeanlaisen henkilön löydyttyä, mutta etsimme tiimiin monipuolista tekijää. Työhösi voi kuulua 
esimerkiksi sisällöntuotantoa, digimarkkinointia ja myyntiä.

Pääset työssäsi vaikuttamaan kokonaisvaltaisesti markkinointistrategiaamme ja markkinoinnin 
toimenpiteisiin. Kaipaamme joukkoomme ihmistä, joka tarttuu reippaasti ohjaksiin, auttaa meitä luomaan 
markkinointisuunnitelman sekä lähtee sen pohjalta toteuttamaan tuloksellista ja monikanavaista 
markkinointia tavoitteellisesti. Oletko sinä se tyyppi, jolla pysyy markkinoinnin langat käsissä? 

Sinulla tulee olla itsenäinen työote ja halu kehittää toimintaamme. Toivomme, että tuot mukanasi 
rohkeasti uusia ideoita ja haluat myös innokkaasti viedä ideat käytäntöön. Olet yhteistyökykyinen ja 
kommunikointi eri ihmisten kanssa on sinulle luontevaa. Työssäsi menestyt, mikäli sinulla on 
terveydenhoitoalan tuntemusta. Voit olla aiemmalta ammatiltasi vaikka leikkaussalihoitaja. Se auttaa 
sinua varmasti ymmärtämään hyvin, mitä olemme myymässä ja kenelle. Työssäsi tulet tarvitsemaan 
englanninkielen taitoa, mutta myös muu kielitaito on plussaa. 

Voit työskennellä toimistollamme Turun Piispanristillä, mutta myös etätyö on mahdollista. Työnkuvasi 
kirkastuu viimeiseen teräänsä oman osaamisesi ja kokemuksesi kautta. Hae töihin meille ja saat 
itsenäisen ja vastuullisen työn, jossa emme vahdi tekemisiäsi, vaan työ puhukoon puolestasi. Olemme 
pieni työyhteisö, joka koostuu hyvästä porukasta. Lupaamme, että meillä saat oman kädenjälkesi 
näkyviin. 

www.finemedical.fi
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HELLE-TECH OY 
HAKUPROFIILI
Me rakennamme kestävän kehityksen tulevaisuutta. Helle-tech on Suomen suurin kasvihuonerakentaja 
ja toimitamme ylpeästi asiakkaillemme kokonaisuudet ja maailman johtavimmat tekniset ratkaisut 
erilaisiin kasvi- ja kasvuhuonerakennuksiin. Varmistamme viljelyn tulevaisuutta kaupungistuvassa 
maailmassa ja tuomme avun viljelyn mahdollistamiseen mitä erikoisimmissa paikoissa. Nyt rakennamme 
koko globaalia toimialaa mullistavan pioneeri-kasvuhuoneen Keravalle.

Käynnistämme nyt kasvumme seuraavaa vaihetta ja uuden tuotantolaitoksen avaamisen yhteydessä 
etsimme markkinoinnin osaajia yritykseemme kaksin kappalein, niin digimarkkinoinnin kuin visuaalisen 
sisällön tuotannon saralla. Intoudutko digimarkkinoinnista ja asiakkaiden kontaktoinnista eri kanavia ja 
kampanjoita hyödyntäen vai poltteleeko sydämessäsi ennemmin liekki visualisoida tekemistä 
kuvittamisen ja graafisen suunnittelun kautta? 

Digimarkkinoijan työnkuva keskittyy yrityksemme digikanavien kehittämiseen, ylläpitoon ja 
asiakaskontaktoinnin synnyttämiseen. Toivomme sinulta aktiivista työoteta ja rohkeita uusia ajatuksia 
tulevaisuuden markkinoinnin kehittämiseen. Visuaalisesti taitava markkinoijaosaajan tehtävälista 
keskittyy yrityksemme osaamisen kuvittamiseen, visualisoimiseen sekä tulevan tuotantolaitoksen 
starttamiseen liittyviin työtehtäviin, kuten pakkaussuunnitteluun yms. 

Molemmat positiot ovat yrityksessämme uusia ja niitä voidaan tarkentaa oikean osaajan löydytty 
pohjautuen hänen osaamiseensa ja kiinnostukseensa. Näissä töissä onnistut parhaimmillaan, mikäli olet 
avoin kuuntelemaan ja tekemään itsenäisiä päätöksiä oman osaamisalueen suhteen. Työkielenä 
puhumme suomea, mutta ruotsin kielen taito katsotaan tehtävässä eduksi toimialan sijoittumisen 
näkökulmasta. Olemme tällä hetkellä pieni, mukava, toimialaan innokkaasti suhtautuva ja puhelias tiimi 
mutta toivotamme uuden tuotantolaitoksen myötä uusia osaajia laajemminkin tervetulleeksi tiimiin. 

Meillä pääset tekemään itsellesi sopivan työposition ja luomaan samalla tulevaisuutta kestävän 
kehityksen, globaalilla mittakaavalla huippuosaamisen ja uusien asioiden parissa. Tarjoamme 
osaajillemme konttorin Turussa sekä mahdollisuudet etätyön tekemiseen ja tulevaisuudessa 
mahdollisuuden työskentelyyn uudella tuotantolaitoksella Keravalla. 

http://www.helle-tech.fi/
20360 Turku
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HEXAPLAN OY
HAKUPROFIILI
Hexaplan on yksi Suomen tunnetuimmista yrityskalusteratkaisujen toimittajista. Me kalustamme ja 
sisustamme niin toimistot, varastot kuin teolliset toimitilat kaikkialla Suomessa. Meidän missiomme 
on ratkaista työympäristön haasteita ja lupaamme tuoda parhaat mahdolliset ratkaisut asiakkaalle 
ammattitaidolla. Tavoitamme asiakkaamme monikanavaisella markkinointiviestinnällä ja haluamme 
kasvaa kannattavasti ja menestyä kilpailussa. Verkkokauppaliiketoiminta on tässä avainasemassa.
 
Etsimme nyt Hexaplanille markkinointiosaajaa, jonka sydän sykkii digimarkkinoinnille ja 
verkkokaupoille. Olet etsimämme henkilö, mikäli ymmärrät verkkokauppaliiketoimintaa sekä palat 
halusta kehittää verkkokaupan ja muiden kanavien markkinointiviestintää. Et säikähdä itsenäistä 
työntekoa tai nopeasti muuttuvia suunnitelmia, ymmärrät markkinoinnin perustoiminnot, olet 
aikaansaava ja innostut yhdessä työskentelystä.
 
Työpäiväsi koostuu mm. verkkokaupan hallinnasta, markkinointikampanjoiden rakentamisesta, 
sisällöntuottamisesta ja digitaalisen asiakaskokemuksen kehittämisestä. Odotamme sinulta hyvää 
suomenkielen taitoa ja ketterää työotetta. Valmius sujuvaan tekstintuotantoon sekä kokemus 
HTML:stä tai Magento 2 -verkkokauppa-alustasta on hakijalle erinomainen valttikortti. 
 
Tarjoamme sinulle paikan asiantuntevassa ja menestyvässä yrityksessä, jossa töitä ei tarvitse tehdä 
yksin. Toimipisteelläsi Turussa sinut toivottaa lämpimästi tervetulleeksi yhteiseen hiileen puhaltava, 
monipuolinen markkinointitiimi, jossa haasteet ratkaistaan yhteistyöllä ja tekemisen meiningillä. 
Hexaplanilla töitä tehdään rennosti ja asiantuntevasti ja olemme toimialallamme tunnettu ja 
arvostettu ammattilainen.
 
Rakennetaan yhdessä sinulle tulevaisuuden työpaikka menestyvässä yrityksessä ja varmistetaan 
samalla asiakkaillemme entistä tehokkaammat ja hyvinvointia kasvattavat työympäristöt.

www.hexaplan.fi
20740 TURKU
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JÄRVENKYLÄ OY 
HAKUPROFIILI
Järvenkylä Oy on täyden palvelun puutarhakauppa niin ammattiviljelijöille kuin kiinnostuneille alan 
harrastajille. Tuomme maahan ja myymme puutarha-alan ammattilaisille ja kotipuutarhureille kastelu- ja 
viljelytarvikkeita kuten pakkaus- ja katemateriaaleja sekä erikoistuotteita, esimerkiksi siirrettäviä vessoja, 
somisteita ja suihkuja, sekä koneita avomaan viljelyyn. Tuotevalikoimaamme kuuluvat myös 
marjakasvien taimet ja erilaiset kylvösiemenet.

Etsimme nyt tiimiimme perinteitä rikkovaa digimarkkinoinnin uudelleenajattelijaa, joka on kiinnostunut 
kasvamaan digimarkkinoinnin tulevaisuuden tekijäksi. Tarvitsemme sinut matkallemme mukaan, jotta 
voimme yhdessä aloittaa uuden aluevaltauksen kohti kuluttajasektoria sekä kehittää niin markkinoinnin 
toimenpiteitä kuin verkkokauppamme. Olet etsimämme tiimipelaaja, mikäli innostut uusista 
kokonaisuuksista, ymmärrät verkkokauppaliiketoimintaa ja hyppysissäsi pysyy tietokoneen sekä 
puhelimen lisäksi sosiaalisen median eri kanavat. 

Uuden osaajan tulevaan arkeen kuuluu suunnitelmallinen markkinoinnin kehittäminen, monikanavainen 
sisällöntuotanto, somekanaviemme hallinnointi, myyntityöhön osallistuminen sekä tärkeimpänä 
verkkokauppamme kehittäminen ja ylläpito.

 
Onnistuminen työssä on varmaa, mikäli olet innokas, asiakaspalveluhenkinen, oma-aloitteinen sekä 
uskallat rohkeasti ja vastuuntuntoisesti kokeilla uusia asioita. Töissä puhumme niin suomea kuin 
englantiakin, joten hallitsethan asiakastilanteissa myös englannin kielen.

Työtehtävässä on eduksi, mikäli sinulla on aikaisempaa kokemusta digimarkkinoinnista, 
verkkokauppaliiketoiminnasta, varastonhallinnasta tai viljelytoimialasta. Tärkeintä meille on kuitenkin 
löytää osaava ja työhön tarttuva tiimipelaaja. Sinut toivottaa tervetulleeksi nuorekas, iloinen, 
kehittymishaluinen ja avuliaan tunnollinen työyhteisö, joka nauttii yhdessä niin aamukahvit uuden 
kahvikoneen äärellä kuin ratkoo arkipäivän haasteet yhdessä. Tarjoamme sinulle säännöllisen työajan, 
aikaa illan harrastuksiin ja mikä tärkeintä, teemme varmasti kaikkemme sen eteen, että tulet viihtymään 
meillä pidemmän aikaa. 

Meillä pääset kasvamaan digimarkkinoinnin osaajaksi meidän muiden järvenkyläläisten rinnalla, sillä me 
haluamme varmistaa toimialan jatkuvan kehittymisen vuosikymmenten viljelykokemukseen nojautuen. 
Varmistetaan yhdessä kestävä ja värikäs sato myös tulevinakin vuosina!

https://www.jarvenkyla.fi/
21570 Sauvo
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MUNAX OY
HAKUPROFIILI
Meille kananmunat ovat kaiken ydin. Munax Oy on alan vähittäiskaupan markkinajohtaja ja samalla 
Suomen ainoa kananmunatalo, joka vie kananmunien jatkojalostamisen ja tuotekehityksen uudelle 
tasolle. Toimintamme perusteena toimii lausahdus “koska jonkun täytyy olla ensimmäinen” ja siksi 
tuoteperheeseemme kuuluu perinteisten kananmunien lisäksi rohkeasti jatkojalostetut, proteiinipitoiset 
kananmunatuotteet kuten jauheet ja käyttövalmiit juomat. 

Etsimme nyt vauhdikkaaseen, monipuoliseen ja innovatiiviseen inhouse-markkinointitiimimme uutta 
graafisesti lahjakasta digimarkkinoijaa, joka innostuu visuaalisesti kauniista ja rohkeasta tekemisestä. 
Olet meille sopiva tyyppi, jos verkkokaupan kehitys ja sisällöntuotanto, digimarkkinoinnin suunnittelu ja 
toteutus sekä somekanavien hallinta ovat osaamiskenttäsi kulmakiviä. Tehtäväkenttääsi kuuluu 
verkkosivujemme kehittäminen ja ylläpito, monikanavaiset ja monipuoliset digimarkkinoinnin 
toimenpiteet, näiden toimintojen herkullinen visualisointi sekä uusien, luovien markkinointikampanjoiden 
rakentaminen yhdessä tiimin kanssa. 

Toivomme sinun olevan työotteeltasi itsenäinen, touhukas ja iloinen tiimipelaaja. Vaikka positio on 
yrityksessämme uusi ja tulevana työntekijänä saat mahdollisuuden rakentaa siitä omannäköisesi, et 
joudu tekemään töitä yksin. Meillä töitä tehdään aina yhdessä ja saatkin yrityksen ja tiimisi tuen sekä 
avun tarvittaessa kaikkeen tekemiseen. Odotamme sinulta vastavuoroisesti osaamista Adoben 
ohjelmistojen ja visuaalisten työkalujen parissa, ymmärrystä digimarkkinoinnin toimenpiteistä ja 
mahdollisuuksista, innovatiivista otetta sekä sujuvaa englannin ja suomen kielen taitoa. Meillä uskallat 
olla oma itsesi ja toivomme sinun tuovan tuoretta, rohkeaa ja nuorekasta osaamista tiimiimme. Ymmärrys 
aktiivisesta asiakaskunnastamme ja meille kertyvästä asiakasdatasta katsotaan työtehtävässä eduksi. 

Tarjoamme sinulle työpisteen Laitilan pääkonttorilta, jossa sinua odottaa moderni ja viihtyisä 
työympäristö sekä dynaaminen, motivoitunut ja innokas työporukka. Olemme eteenpäin katsovia, 
innovatiivisia sekä ratkaisukeskeisiä kaikessa toiminnassamme ja toivomme tätä myös tulevalta 
työntekijältämme. Toivomme löytävämme meidän työyhteisöön sopivan työntekijän, jonka kanssa 
innostua tuotteistamme ja työtavoistamme pitkällä tähtäimellä. 

Olet ehdottomasti etsimämme henkilö, mikäli palat halusta kokeilla uusia juttuja, uskallat rohkeasti tehdä 
toisin kuin muut ja uskallat olla ensimmäinen. Koska jonkun täytyy aina olla ensimmäinen. 

https://munax.fi/
23800 Laitila
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PIHA GROUP FINLAND OY
HAKUPROFIILI
Pihateam palvelee yksityis-, yritys- sekä julkisen puolen asiakkaita niin pienissä kuin suurissa 
viherrakentamisen, viheralueiden ylläpidon, vihersisustuksen ja maanrakennuksen projekteissa Turun 
seudulla. Meille tärkeätä on asiakkaan kokema palvelun laatu. Tämän vuoksi tärkein voimavaramme on 
meidän oma porukka. Jos ammattilaisemme viihtyvät Pihateamissa, niin he luonnostaan pitävät huolta 
asiakkaistamme.

Korkea laatu ja ammattitaidolla asiakastyön tekeminen on meille tärkeää ja nyt haluammekin tehdä 
upean työmme näkyväksi. Siksi etsimme joukkoomme myyntiorientoitunutta digimarkkinoijaa, jolla on 
tulevaisuudessa somekanavamme hallussa ja hyvä yhteys asiakkaisiimme eri vaiheiden 
myyntitehtävissä.

Sinun ei tarvitse olla vielä valmis sisältömarkkinoija tai digiguru, riittää että omaat kiinnostusta oppia ja 
halua kehittyä kanssamme. Arvostamme kykyä kirjoittaa ja tuottaa erilaista sisältöä. Tehtäviisi tulee 
kuulumaan mm. asiakaskontaktointi sekä sisällöntuotanto. Sisällöntuotannossa lähdetään liikkeelle 
somekanavien hallinnasta sekä mahdollisista muista sisällöistä kuten blogiteksteistä. Roolisi tulee 
rakentumaan omien vahvuuksien ja yrityksen tarpeiden mukaan. Projektimme sijaitsevat eri puolilla 
Turun seutua, joten valmius liikkua ja ajokortti ovat tärkeitä sisällöntuotannon tekemiseksi. Hyvä suomen 
kielen taito on edellytys markkinointityössä, englannin ja ruotsin osaaminen katsotaan eduksi.

Meillä on pieni pilke silmäkulmassa, pyrimme käyttämään maalaisjärkeä ja levitämme hyvää meininkiä. 
Annamme jokaiselle mahdollisuuden tehdä päätöksiä omassa roolissaan ja vaadimme jokaiselta 
vastuunkantoa tehdyistä päätöksistä. Työkaverina arvostamme itsenäiseen työhön kykenevää 
oma-aloitteista henkilöä, joka pelaa myös hyvää tiimipeliä. Jos olet vastuuntuntoinen ja haluat osallistua 
päätöksentekoon, tarjoamme sinulle hyvän porukan työskennellä. Puutarha- tai kiinteistöalan kokemus 
tai kiinnostus ovat hyvä plussaa. 

Olemme porukka hyviä tyyppejä ikähaarukalta 25-45 vuotiaita, suvaitsevaisia ja positiivisia henkilöitä. 
Tulemme toimeen hyvin toistemme kanssa ja tykkäämme työstämme. Olemme reilu työnantaja ja 
työntekijät ovat meillä pitkään viihtyneet. Tarjoamme kasvumahdollisuuksia toimitusjohtajan työparina 
rakentaen niin henkilökohtaista kuin yrityksen kasvua. Arvostamme ammattitaitoista ja itsenäistä otetta. 
Toimipisteemme sijaitsee Turussa ja meillä työskennellessä on mahdollisuus etätyöhön.

www.pihateam.fi 
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RUUTU KAIHDIN OY
HAKUPROFIILI
Ruutu Kaihdin Oy on kotimaisten aurinkosuojien ammattilainen. Meidän tehtaallamme Orikedossa 
valmistuu markkinoiden parhaat kaihdin-tuotteet aina sälekaihtimista markiiseihin. Olemme paikallinen 
12 hengen yritys, jonka voimin luomme vakaalla ammattitaidolla mittatilausratkaisuja työpaikoille ja 
koteihin.

Tiimissämme olisi nyt paikka visuaalisesti lahjakkaalle markkinoinnin osaajalle. Työnkuva rakentuu 
markkinoinnin suunnitelmallisesta kehittämisestä ja toteuttamisesta, tavoitteena rakentaa yhä 
vahvempaa brändiä ja kasvattaa yrityksen tunnettuutta. Pääset osallistumaan uuden 
markkinointistrategamme laatimiseen sekä käärimään hihat sen jalkauttamisessa käytännön 
toimenpiteiksi. Työhösi kuuluu siis markkinoinnin tehtäviä laidasta laitaan ja roolia on mahdollista 
muovata myös omien toiveidesi sekä osaamisesi pohjalta esimerkiksi myynnin ja asiakaspalvelun pariin.

Arjessa työpöydältäsi tulee löytymään ainakin markkinointimateriaalien (kuten esitteet ja hinnastot) 
tuottamista jälleenmyynnin tueksi, sisällöntuotantoa eri markkinointikanaviin somesta radiomainoksiin 
sekä verkkosivujemme ylläpitämistä. Markkinointiviestinnän painopiste ja ydinviestimme kaipaavat myös 
kirkastusta, erityisesti ekologisuuden, hiilijalanjäljen pienentämisen ja ratkaisujemme tuomien 
energiasäästöjen näkökulmasta. Olet tärkeässä roolissa kasvattamassa ja vahvistamassa nykyistä 
markkina-asemaamme toimitusjohtajan työparina.

Odotamme hakijalta visuaalista silmää, idearikkautta ja kokeilunhaluisuutta. Lähdet viemään 
suunnitelmiasi eteenpäin rohkeasti eri kanavia ja teknologioita hyödyntäen ja uutta kokeillen. Tuotat 
sujuvasti visuaalista sisältöä, hallitset markkinoinnin työkalut, etkä pelkää tarttua myöskään kameraan 
vaikkapa sosiaalisen median sisältöjä tuottaaksesi. Kokemus digitaalisesta markkinoinnista sekä 
asiakasrajapinnassa toimimisesta on plussaa, mutta ennen kaikkea etsimme hyvää tyyppiä, joka 
solahtaa sujuvasti työporukkaamme. Sovit joukkoomme, jos sinulla on jalat maassa, itsenäinen ote 
työhön ja suhtaudut avoimesti erilaisten ihmisten kanssa työskentelyyn.

Meillä pääset pieneen, mutta leppoisaan työyhteisöön, jossa ollaan aina valmiina auttamaan työkaveria. 
Työnantajana Ruutu Kaihdin onkin vankka ja vakaa, ja pitkät työsuhteet kertovat miellyttävästä 
työilmapiiristä. Meille kannattaa hakea töihin, mikäli innostut selkeästä, mutta oma-aloitteisuutta 
vaativasta kehitystehtävästä ja työstä, jossa tekemisen tulos näkyy! Saat tueksesi kannustavat työkaverit. 
Rauhallinen toimipisteesi sijaitsee tehtaamme toimistolla Orikedossa, Turussa.

www.ruutukaihdin.fi
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SUOMEN KARJATILATARVIKE OY 
HAKUPROFIILI
Suomen Karjatilatarvike Oy on karjatalouden laitteiden, koneiden ja tarvikkeiden toimittaja, jo vuodesta 
1974 alkaen.  Valikoimaamme kuuluvat pienkoneet, navetta- ja sikalatarvikkeet sekä hevostarvikkeet. 
Asiakkaamme ja tarvikkeiden valmistajat tekevät tiivistä yhteistyötä. Tuotteita kehitetään yhdessä 
vastaamaan kehittyvien tilojen tarpeisiin. Toimimme suorana linkkinä nykyaikaisten maatilojen sekä 
edistyneiden tavarantoimittajien välillä ja toiminta-alueemme kattaa koko Suomen.  

Olemme maltillisessa kasvuvauhdissa oleva yritys ja haluamme kehittää uusia tuotteita, panostaa 
verkkokauppaan ja laajentaa liiketoiminta-alueita myynnin ja markkinoinnin avulla. Etsimmekin kasvun 
tueksi henkilöä monipuolisiin tehtäviin markkinoinnin ja verkkokaupan kokonaisvaltaisen kehittämisen 
pariin. Tavoitteenamme on kirkastaa ja vahvistaa yrityksemme brändiä monikanavaisen markkinoinnin 
keinoin.

Työtehtävissäsi pääset askel askeleelta rakentamaan ja toteuttamaan yrityksemme 
markkinointistrategiaa yhdessä yrittäjän kanssa. Koko markkinoinnin tehtäväkenttä tulee olemaan sinun 
vastuullasi ja olemme tietenkin tarvittaessa tukenasi. Tehtäviisi kuuluu erityisesti sisällön tuottaminen ja 
ideoiminen somekanaviimme sekä kotisivuillemme. Tärkeänä osana on myös verkkokauppamme 
kehittäminen ja sen hiominen asiakaskokemuksen parantamiseksi. 

Tiimiimme sopii iloinen, luova, rohkea ja reippaan energinen tyyppi. Odotamme myös vastuuntuntoista 
työotetta. Hakijoissa arvostamme erityisesti markkinoinnin ja viestinnän koulutustaustaa sekä kykyä 
toimia melko itsenäisessä roolissa. Meille aiemmalla työkokemuksellasi ei ole merkitystä, vaan 
tervetulleita ovat hakijat myös suoraan koulunpenkiltä. Tehtävä vaatii kuitenkin kykyä ja tahtoa ottaa 
yrityksemme koko markkinoinnin kokonaisuus haltuun pala palalta. Työssäsi englannin kielen taito on 
tärkeä edellytys ja ruotsin kielen taito on plussaa

Meillä on dynaaminen ja nuorekas työyhteisö ja jokainen on valmis tekemään kovasti töitä koko porukan 
ja oman vastuualueensa osalta, jotta koko paletti toimii. Osaamme puhua asioista avoimesti ja suoraan ja 
meillä on mukavaa yhdessä. Pidämme tiiviisti yhteyttä toisiimme ja kohtaamme yhteisissä palavereissa 
aina maanantaisin ja perjantaisin. 

Tuleva työpisteesi sijaitsee Marttilassa, Marjamäentiellä, jossa varsinkin alkuun tulet työskentelemään. 
Tarjoamme mahdollisuuden myös etätyöhön ja mukavan säännöllisen, mutta myös joustoa sisältävän 
toimistotyöajan. Tässä työssä pääset käyttämään luovuuttasi, saat sopivassa suhteessa vastuuta ja 
vapautta sekä lämminhenkisen tiimin ympärillesi. Odotamme innolla hakemustasi. 
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SUOMEN KORJAAMOLAITE OY 
HAKUPROFIILI

Suomen Korjaamolaite on vuonna 2001 perustettu yritys Marttilasta. Tarjoamme korjaamolaitehuoltoa, 
asennusta ja korjausta korkealla laadulla ja ammattitaidolla. Asiakkaitamme ovat mm. katsastuskonttorit 
ja autokorjaamot pääosin Länsi-Suomen alueella. Työllistämme nykyään kymmenkunta henkeä, mutta 
horisontissa on selkeät kasvutavoitteet yrityksen laajentumiselle. 

Tiimissämme on nyt paikka auki myynti- ja asiakaspalveluhenkiselle osaajalle. Kasvun eteen tekemistä 
riittää erityisesti asiakkuuksien ja myynnin parissa. Asiakaskantamme on vakaa, mutta tarvitsemme 
lisäkäsiä nykyisten sekä uusien asiakkaiden kontaktointiin ja palvelemiseen. Työtehtäviin tulee 
kuulumaan asiakastilausten vastaanotto ja käsittely, nykyisten asiakkaiden kontaktoiminen puhelimitse 
ja lisämyynnin mahdollisuuksien kartoittaminen sekä muissa myynnin tehtävissä avustaminen. Tässä 
työssä pääset kasvamaan B2B-myynnin ammattilaiseksi. 

Tehtävään sopii rempseä, ulospäinsuuntautunut ja toimeentarttuva tekijä. Innostut uusista haasteista ja 
tartut rohkeasti tilaisuuksiin oppia uutta ja kehittää osaamistasi. Odotamme hakijoilta kiinnostusta alaa 
kohtaan, mutta emme edellytä aikaisempaa työkokemusta tai teknillistä koulutusta, sillä sen kaiken voit 
kyllä kanssamme oppia. Meille tärkeämpää on intohimoinen asenne työtä kohtaan ja itsenäinen työote. 
Tehtävässä menestyminen vaatii myös korkeaa paineensietokykyä ja hyvää ongelmanratkaisutaitoa. 
Englannin kielitaito on hakijalle eduksi, mutta ei pakollista. Työntekijällä tulee olla B-ajokortti.

Työyhteisömme on nuorekas, rento ja itseohjautuva. Työnantajana olemme reilu, mutta myös sopivissa 
määrin vaativa. Meillä pääset vaikuttamaan koko yrityksen toimintaan, sillä pienessä yrityksessä 
toimintamallien kehittäminen onnistuu ketterästi. Toivommekin uuden osaajan tuovan mukanaan 
rohkeasti uusia ideoita ja tuoreita ajatuksia. Jos sinulta löytyy halua ja näkemystä, niin pääset 
takuuvarmasti toteuttamaan uusiakin asioita.

Luvassa on monipuolinen työnkuva, joka muotoutuu tarkemmin sopivan osaajan löydyttyä. Kahta 
samanlaista työpäivää meillä ei tule olemaan, mikä on työskentelyn rikkaus. Tarjoamme myös 
mahdollisuuden etätyön tekemiseen. Työpisteesi tulee sijaitsemaan Marttilassa toimistollamme. 

www.suomenkorjaamolaite.fi
21490 Marttila
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TAKATALO STORE OY
HAKUPROFIILI
Olemme Suomen nykyaikaisin ja varustelluin motokauppa. Tarjoamme kaiken tarpeellisen 
moottoriajoneuvoihin liittyen ja haluamme helpottaa ostamista sekä tuoda joustavan palvelun kaikkien 
ulottuville. Uskomme, että laadukkaat tuotteet yhdistettynä erinomaiseen palveluun tuottavat tyytyväisiä 
asiakkaita. Jokainen asiakas on meille tärkeä ja jokainen asiakas on tervetullut kaupoille niin Salon 
myymäläämme kuin etänä verkkokauppaostoksille. 

Tavoitteenamme on olla parasta palvelua tarjoava, mutkattoman mukava ja nykyaikainen motokauppa 
kotimaassa. Etsimmekin nyt kasvumme tueksi innokasta digimarkkinoijaa, joka ottaisi yrityksemme 
markkinoinnin kehittämisen sekä digitaaliset markkinointi- ja myyntikanavat haltuun rehdillä ja tekevällä 
asenteella. 

Päivät ovat meillä jatkuvasti erilaisia ja sesonkisidonnaisia. Työssäsi vastaat yrityksemme 
markkinoinnista ja sen kehittämisestä keskittyen digikanaviimme ja verkkokaupan kehittämiseen. 
Arkipäivääsi voi kuulua somekanavien ja verkkokaupan ylläpitoa, markkinointistrategian luomista ja 
toteuttamista, analytiikan seurantaa, sisällöntuotannon työtehtäviä sekä asiakaspalvelua myymälän 
puolella. Parhaimmassa tapauksessa sinulla pysyy kynä kädessä ja tuotat kanavien hallinnoinnin lisäksi 
sujuvaa sisältöä someen.

Emme etsi valmista asiantuntijaa, vaan oikeaa persoonaa. Kiinnostus toimialaa kohtaan ja aikaisempi 
kokemus digimarkkinoinnista katsotaan eduksi, mutta tarvittaessa autamme sinua oppimaan. Meille 
tärkeää on positiivinen ja aktiivinen työote sekä yhdessä tekeminen. Tarjoamme sinulle vastuullisen 
työposition, innokkaan ja nuorekkaan tiimin, työpisteen Salon toimipisteessä sekä rohkean tilaisuuden 
kasvaa digimarkkinoinnin tulevaisuuden tekijäksi. 

Meillä on hyvä vauhti päällä, paras myyntisesonki siintää edessä ja nyt talven ”hiljaisina” kuukausina 
olemme tuplanneet myynnin edelliseen vuoteen verrattuna. Me teemme asioita omalla tavalla ja 
toimintatapamme on vienyt meitä oikeaan suuntaan. Meille Takatalossa tärkein arvo on hyvinvointi. 
Uskomme siihen, että työntekijöiden hyvinvointi tuottaa positiivisia asiakaskokemuksia ja se johtaa 
siihen, että myös yhtiö voi hyvin. Kun yhtiö voi hyvin, voimme panostaa entistä enemmän työntekijöiden 
hyvinvointiin, muodostuu parempia asiakaskokemuksia ja niin syntyy positiivinen oravanpyörä. Hyppää 
mukaan pyörän selkään ja rakennetaan yhdessä meille kaikille parempi työpaikka!

https://www.takatalo.fi/
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Teollisuuden kunnossapito TEKU Oy on vuonna 2011 perustettu auralainen maanrakennusalan yritys. 
Teemme maanrakennusta sen kaikilla osa-alueilla, aina maanrakennuksesta purkutöihin. Asiakkaan 
tyytyväisyys on aina ensimmäinen tavoitteemme, johon pyrimme pääsemään laadukkaalla, 
kustannustehokkaalla ja aikataulussa pysyvällä työskentelyllä. Toimintamme painottuu 
pääkaupunkiseudulle sekä Tampereen ja Turun lähialueille, mutta pystymme palvelemaan asiakkaita 
koko Suomen alueella. Asiakkaitamme ovat yritysasiakkaiden lisäksi myös yksityiset henkilöt, kunnat ja 
asunto-osakeyhtiöt. 

Tähän asti markkinointimme on hoitunut vahvasti puskaradion voimalla, mutta nyt etsimme kasvavan 
toimintamme tueksi markkinoinnin ja taloushallinnon osaajaa. Tarvitsemme joukkoomme henkilön, 
joka osaa ottaa markkinoinnin kentän haltuun kokonaisvaltaisesti aina strategisesta suunnittelusta 
toteutukseen. Tehtäväkenttäsi tarkempi kuvaus määritellään yhdessä oman osaamisesi ja kiinnostuksesi 
pohjalta. Työnkuvasi tulee olemaan laaja ja lupaamme tarjota sinulle vastuuta sekä mahdollisuuksia 
kasvaa merkittävään rooliin TEKUssa. Aiemmin hajanaisten ja vähäisten markkinointiponnistustemme 
johdosta saat aloittaa niin sanotusti puhtaalta pöydältä. Toivomme, että voit työskennellä yrityksemme 
keulahahmona tukien yrityksen kasvua ja jalkautumista uusille mahdollisille markkina-alueille

Työssä tärkeintä on rohkea ja ulospäinsuuntautunut asenne. Menestyt tehtävässä, mikäli sinulla on kyky 
ottaa isoja kokonaisuuksia haltuusi, olet itseohjautuva ja osaat viedä ideoita käytäntöön. Etsimme 
henkilöä, joka positiivisella energialla ja aikaansaavalla työotteella saa yrityksemme kukoistamaan. 
Toivomme, että sinulla on kokemusta myös taloushallinnosta, sillä työsi sisältää myös taloushallintoa 
tukevia tehtäviä tilitoimiston rinnalla. Tehtävässä pärjäät suomen kielellä, mutta englannin ja/tai venäjän 
kielen osaaminen on plussaa. 

Sovit joukkoomme, jos olet luonteeltasi rempseä, mutta tunnollinen työntekijä. Tarjoamme sinulle työn, 
jossa on paljon vapautta, mutta toki vastapainona myös vastuuta. Tällä hetkellä työskentelemme 
kotitoimistoilla, mutta suunnitelmissa on hankkia yhteiset toimitilat Aurasta tai lähialueelta. 

www.kuokkavieras.com
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