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…mukana myös monta muuta yritystä, joiden
hakukuvaukset julkaisemme tulevina viikkoina. Pysy
siis kuulolla osoitteessa bang.ﬁ/markkinointivirittamo!

HAKU
PÄÄLLÄ

AUTOMYYNTI KARON &
BIT LOGISTICS OY HAKUPROFIILI
Automyynti Karonilla liiketoimintamme rakentuu henkilöautojen sekä paketti-,retkeily- ja kevytkuorma-autojen
myyntiin. Kivijalkaliikkeemme sijaitsevat Seinäjoella ja Tuusulassa. Valikoimamme koostuu niin vaihtoautoista
kuin Euroopan tuontiautoista ja asiakkaille räätälöidyistä tilausautoista. Bit Logistics Oy:llä keskitymme
puolestaan ajoneuvo- ja konekuljetuksiin toteuttamalla sitä laajojen yhteistyöverkostojen avulla. Olemme
maltillisessa kasvuvauhdissa ja haluamme panostaa erityisesti myynnin ja markkinoinnin toimivaan yhteispeliin
sekä analytiikan hyödyntämiseen.
Tavoitteenamme onkin nyt löytää joukkoomme henkilö, joka työskentelee digimarkkinoinnin ja asiakkuuksien
parissa molemmissa yrityksissä. Työssäsi vastaat markkinointistrategiamme kehityksestä ja toteutuksesta
yhteistyössä tiimin kanssa. Rakennat markkinointisuunnitelman, suunnittelet ja toteutat markkinointikampanjoita
sekä toimit tärkeässä roolissa uusasiakashankinnan parissa. Tehtäviisi kuuluu mm. mainonnan suunnittelu ja
toteutus eri kanavissa, kuten Google Ads, Facebook, TikTok, Youtube ja Instagram. Seuraat, analysoit ja
raportoit digimarkkinoinnin tuloksista, toteutat hakusana-analyysit ja kilpailijakartoitukset. Huolehdit mainonnan
optimoinnista tulosten pohjalta. Bit Logisticsin osalta tavoitteesi kiinnittyvät vahvemmin asiakkuuksien
hankintaan. Kehität myyntiä ensisijaisesti markkinoinnin keinoin, mutta tarpeen tullen apuna kontaktoinnissa
toimivat myös vanha kunnon puhelin ja sähköposti.
Odotamme sinulta innostusta myynnillisiin tehtäviin ja kaupallista ja tuloksellista ajattelutapaa. Katselet
maailmaa myyntilasien läpi,eikä puhelimeen tarttuminenkaan saa sinua juoksemaan karkuun. Nautit tiimityöstä
ja suhtaudut avoimesti ja innostuen uusiin ideoihin. Kuvailisit itseäsi myös innovatiiviseksi, sanavalmiiksi ja
vastuuntuntoiseksi. Parhaassa tapauksessa sinulta löytyy jo jonkin verran kokemusta tai harrastuneisuutta
autoalalta, mutta persoona ja palo uuden oppimiseen on meille sitäkin tärkeämpää. Tehtävässä tulet
tarvitsemaan sujuvaa suomen ja englannin kielen taitoa, ja myös muu kielitaito on plussaa.
Meillä pääset osaksi tiiviistä kuuden hengen työyhteisöä. Meillä viihdytään yhdessä myös työajan ulkopuolella
Meitä yhdistää keskinäinen kunnioitus ja syvä luottamus toisiimme. Huolimatta itseohjautuvasta
työotteestamme, ketään ei varmasti jätetä yksin. Porukkaamme sujahtaa mukaan tyyppi, joka ei hätkähdä
nopeaa päätöksentekoa ja sitä, että tässä työssä päivää ei voi ennustaa kristallipallon kautta.Me emme
stressaa turhasta ja tiimissämme on erinomainen ﬂow. Lämminhenkinen ilmapiiri takaa sen, ettei kaasupedaali
hirtä kiinni, vaikka se painetaankin välillä vauhdikkaasti pohjaan.
Tarjoamme sinulle vaihtelevan ja moniulotteisen työn, jossa saat täyden tuen onnistuaksesi myynnin ja
markkinoinnin tehtävien parissa. Vaikka saattaakin olla hiukan kliseistä sanoa, että olemme joustava ja reilu
työnantaja, niin sen me todella allekirjoitamme. Pääset vaikuttamaan itse roolisi muovautumiseen, sillä
tehtävään ei ole valmista muottia – meille on tärkeintä, että tiimiin löytyy sopiva tekijä, jonka kanssa tekemisen
meininki kohtaa. Kunnianhimoiselle osaajalla ﬁrmassa on tarjolla kasvun mahdollisuuksia myös
tulevaisuudessa. Työaikasi tulee jakautumaan molempien yritysten välillä, mutta odotamme sinua
työkaveriksemme fyysisesti Seinäjoen toimipisteelle. Meillä voit työskennellä myös etänä. Me halutaan just sut
meidän porukkaan, joten kipin kapin hakemaan!
https://www.karon.ﬁ/ | https://www.kuskaus.ﬁ | 60510 Seinäjoki
Lisätiedot: Emma Kolppanen, Aava & Bang Oy, virittamo@bang.ﬁ, 040 5130 206
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CLEOR OY | HAKUKUVAUS
Me Cleor Oy:llä palvelemme rakennusliikkeitä selkeästi johdetuilla asennuspalvelukokonaisuuksilla.
Kehittyvät palvelukonseptimme sisältävät sisärakentamisen viimeistelytuotteiden, kuten kalusteiden ja
varusteiden toimitukset avaimet käteen asennettuna asiakkaillemme. Saamme viimeistellä ne kohdat
rakennuksesta, joita rakennuksen lopullinen käyttäjä käyttää päivittäin. Asiakkaamme ovat pääosin julkisten
tilojen rakennuttajia ja asennuksia tehdäänkin esimerkiksi sairaaloissa, kauppakeskuksissa ja hotelleissa.
Laaja päämiesverkostomme, suuri maantieteellinen toiminta-alue sekä intohimomme kasvaa paremmaksi
palveluntuottajaksi vaativat jatkuvasti uusia ammattilaisia tiimiimme. Nyt etsimme rakennusalan ajattelevien
ammattilaisten seuraksi projektiassistenttia.
Olet varsinainen hallinnoinnin ja markkinoinnin moniottelija, joka selviytyy voittajaksi niin
taloushallinnon tehtävien kuin sosiaalisen median mittelössä. Rooli syntyy oman osaamisesi ja meidän
tarpeidemme summana, mutta asiantuntemustasi kaivataan ensisijaisesti esimerkiksi ostolaskujen ja
muiden hallinnon tukitoimien parissa sekä markkinoinnin eri toimenpiteiden äärellä. Olet apuna
projektinjohdollisissa tehtävissä, kuten tuottamassa projektidokumentaatiota. Osaamisesi mukaan
työpöydältä voi lisäksi löytyä mm. uutiskirjeen kirjoittaminen ja lähettäminen HubSpotin kautta,
verkkosivujen, Facebookin, Instagramin ja Linkedinin sisällöntuotanto ja päivittäminen sekä mahdollisesti
tulevaisuudessa verkkokaupan ylläpito.
Yhdessä kohteessamme puhutaan usein yli 10 000 eri yksikön asennuksesta, joten tässä työssä
projektinhallintataidot ovat avainasemassa. Vaikka sinulla ei tarvitse pysyä porakone kädessä, niin osaat
hallita isoja kokonaisuuksia ja huomioida myös yksityiskohdat. Kykenet itseohjautuvaan työskentelyyn etkä
pelkää muutoksia, sillä kasvun myötä voi olla turbulenssia luvassa. Olet keskusteleva ja avoin tiimin jäsen,
joka on valmis luomaan omaa rooliaan alati kehittyvässä työyhteisössämme. Turbulenssista huolimatta
toimimme kotimaan kentässä, joten suomen kielen taidolla pärjäät pitkälle. Hyvä englanti katsotaan eduksi.
Pääset osaksi idearikasta työyhteisöä, jossa kokeillaan rohkeasti eikä pelätä virheitä. Ydintiimisi koostuu
neljän henkilön ryppäästä, jotka toimivat tiiviisti tukenasi hallinnon ja markkinoinnin tehtävissä. Heidän
lisäksi Teamsin välityksellä sinun tulemistasi taloon on tukemassa kuusi muuta alan ammattilaista.
Olemmekin siis vielä pieni, mutta kovassa kasvussa oleva yritys. Tässä työssä et pääse sammaloitumaan,
vaan mahdollistamme sinulle paikan toteuttaa itseäsi ja omaa osaamistasi kehityksen ja muutoksen
mukanaan tuomien mielekkäiden töiden parissa.
Perehdytyksen jälkeen voit halutessasi työskennellä täysin etänä ja missä tahansa päin Suomea. Sisäiset
rutiinimme ja Teams tukevat etätyöskentelyä ja siihen on meillä jo totuttu. Toimipisteemme löydät kuitenkin
Seinäjoelta, Roveksen teollisuuskeskuksen alueelta. Hae siis mukaan – meillä voit itse vaikuttaa miten ja
missä työskentelet!
www.cleor.ﬁ | 60100 Seinäjoki
Lisätiedot:
Emma Kolppanen, Aava & Bang Oy
virittamo@bang.ﬁ
040 5130 206
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NAAVA RESORT
HAKUPROFIILI
Naava Resort on tasokas matkailukohde Ähtärissä, lumoavan Hankaveden maisemissa. Moderni
lomakylämme tarjoaa majoitusta upeissa puurakenteisissa huviloissa ja -huoneistoissa sekä kokous-,
tilaisuus- ja juhlamahdollisuuksia. Upea lokaatio Ähtärin palveluiden äärellä on palvellut asiakkaitamme ja
mahdollistanut toistuvat lomanvietot tyylikkäissä huviloissamme jo 10 vuoden ajan. Toimintamme on
toiminnanohjauksen kehityksen kärjessä ja prosessit on automatisoitu check-inistä check-outtiin oman
varausjärjestelmän kautta. Valjastaaksemme käyttöön resortin todellisen potentiaalin myös kesäsesongin
ulkopuolella, etsimme nyt reipasta tekijää vastaamaan resortin yrityspalveluiden markkinoinnista,
yritysmyynnin kasvattamisesta sekä palvelumme kehittämisestä ja laadunvalvonnasta.
Päätehtäväsi on kehittää yritysasiakashankintaamme. Liikkeelle lähdet markkinointi- ja
myyntisuunnitelman luomisesta, jonka jälkeen pääset viemään kampanjoita käytäntöön moderneja
markkinoinnin ja myynnin keinoja, kuten sosiaalista mediaa ja vaikuttajamarkkinointia hyödyntäen.
Kehität yhdessä yrittäjien kanssa myös tapahtumatuotantoa ja kokoustoimintojamme, esimerkiksi
muotoilemalla kokouspaketteja. Lisäksi pääset kontaktoimaan kiinnostuneita asiakkaita sekä
suunnittelemaan ja neuvottelemaan kokouspakettien sisällöstä ja toteutuksesta heidän kanssaan.
Päätoimesi ohella vastaat resortin ulkoistettujen palvelujen, kuten siivous- kiinteistö- ja
cateringpalvelujen käytännön toteutuksesta ja laadunvalvonnasta. Valvot paikan päivittäistä toimintaa ja
yhteistyökumppaneidemme kädenjälkeä ja tarkistat esimerkiksi huviloiden kunnon ja varusteiden
tilanteen uusien asiakkaiden saapuessa.
Tehtävässä menestyy parhaiten aktiivinen ja rohkea tekijä. Rooli vaatii sinulta yhteistyökykyistä, mutta
itsenäistä työotetta sekä ideointi- ja organisointikykyä. Lisäksi tarvitset työssäsi sujuvaa suomen ja
englannin kielen taitoa, eikä visuaalisesta silmästäkään ole haittaa. Ennen kaikkea etsimme kuitenkin
hyvää tyyppiä. Asenne ja tekemisen meininki ratkaisee, sillä uskomme, että työn vaatimat taidot ja tiedot
ovat opittavissa.
Tarjoamme vastuullisen tehtävän mielenkiintoisessa kohteessa, jossa omaa roolia ja työnkuvaa on
mahdollista muotoilla omien vahvuuksiesi ja kiinnostuksen kohteidesi mukaan. Oikean henkilön
löytyessä tarjoamme mahdollisuuden pitkäaikaiseen monipuoliseen rooliin. Oletko sinä etsimämme
tekijä?
Tiimiksesi saat kahden osakasyrittäjän dynaamisen duon, mutta pääset johtamaan työtäsi ennen kaikkea
itsenäisesti. Varsinaista toimistoa meillä ei ole, mutta työ vaatii paikan päällä Ähtärissä työskentelyä noin
2-3 päivää viikossa. Lopun ajan voit työskennellä halutessasi etänä vaikka kotoa käsin.
www.naavaresort.ﬁ | 63700 Ähtäri
Lisätiedot: Emma Kolppanen, Aava & Bang Oy
virittamo@bang.ﬁ, 040 5130 206
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PESMEL OY | JOB DESCRIPTION
Pesmel is in 1978 founded, medium-sized Finnish company. We deliver solutions, that improve material
ﬂows and logistics in the pulp and paper, metals and tire manufacturing industries. The over 600
demanding material ﬂow technology deliveries tell the story of our international success. We focus on
serving customers on ﬁve continents through our local subsidiaries and agents. Our dometic operations
of business management, sales, marketing, product development and production are in Finland in our
three locations in Kauhajoki, Seinäjoki and Helsinki.
Now we are looking for a communications enthusiast to join our talented, innovative and committed
team to help us conquer the world. As our content marketeer your key task will be the production and
publication of English content for both the needs of customer and marketing communications. We
expect you to be a competent copywriter and good with words. In your role you will be, for example,
interviewing our staﬀ to create content on our website, Linkedin or for the newsletter campaigns. Ideally
you also feel at home in the world of moving images and YouTube, as we are hoping to invest in even
more video-content in the future. You will also ﬁnd yourself at the forefront of listening to our clients in
order to write references and share stories of success for the rest of the world to hear.
We expect you to be able to produce expert content to help our customers gain insight and get the right
image of Pesmel. We have a house full of engineers pumped full of knowledge and expertise. Your role
will be to act as an interpreter between the technical know-how and eye-catching communication. You
might describe yourself as a bold, active, and positive wordsmith with a passion for creating impressive
communication. You are handy with word processing programs and experience in Adobe software such
as Photoshop, Indesign and Illustrator is a big plus. At work, you will need excellent English language
skills, as all your work will be produced in English.
We oﬀer you a job in a skilled company of whose work you can truly be proud of. We are the leading
expert organisation on the ﬁeld, composed of talented and committed people who are easy to work
with. You will work as a part of the marketing and customer communications team, where we promise
you will not feel alone. With us you will get to enjoy exciting assignments in the export industry and we
will provide you with an excellent environment to learn and experiment. With us there is no need to solve
all the world’s problems – you get to focus on solving the challenges of internal logistics! We want to
help our customers to move towards more eﬃcient material ﬂow and logistics. We are a lively and
innovative company that has worked its way far from Kauhajoki. We are Pesmel. Do you want to be a
part of us?
If the description above strikes, please apply! We oﬀer the opportunity to work with us remotely or
optionally in the Kauhajoki head oﬃce or in the Seinäjoki or Helsinki oﬃces. The work will, however,
require ﬂexibility in terms of travelling as well as your presence in the oﬃces.
www.pesmel.com | 61801 Kauhajoki
Enquiries: Emma Kolppanen, Aava & Bang Oy
virittamo@bang.ﬁ, 040 5130 206
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PESMEL OY | HAKUPROFIILI
Pesmel Oy on vuonna 1978 perustettu keskisuuri suomalainen yritys, joka toimittaa
materiaalivirtojen automaatioratkaisuja sellu- ja paperi-, teräs- ja alumiini- sekä rengasteollisuudelle.
Kansainvälisestä urastamme kertoo yli 600 vaativaa tehdaslogistiikkatoimitusta asiakkaillemme
viidellä mantereella, joissa toimimme tytäryhtiöidemme ja agenttiemme kautta. Kotimaan toiminnot
eli liiketoiminnan johtaminen, myynti- ja markkinointi sekä tuotekehitys ja tuotanto on keskitetty
Suomessa kolmelle paikkakunnalle Kauhajoelle, Seinäjoelle ja Helsinkiin.
Nyt etsimme viestintään intohimoisesti suhtautuvaa henkilöä osaavaan, innovatiiviseen ja
sitoutuneeseen porukkaamme auttamaan meitä maailmanvalloituksessa. Tiimissä tulet toimimaan
sisältömarkkinoijan roolissa, jossa tärkeimpänä tehtävänä on tuottaa ja julkaista englanninkielistä
sisältöä, sekä asiakas- että markkinointiviestinnän tarpeisiin. Odotamme, että sinulla pysyy kynä kädessä
ja sana hallussa, sillä työtehtävissäsi tulet esimerkiksi haastattelemaan talon väkeä ja tuottamaan
haastatteluiden perusteella tekstiä kotisivuille, LinkedIniin tai asiakaslehteen. Pärjäät myös liikkuvan
kuvan maailmassa ja Youtube on sinulle jo vanha tuttu, sillä haluamme jatkossa panostaa vielä enemmän
myös videoihin. Olet etunenässä kuuntelemassa asiakkaitamme, sillä tehtävänäsi on kirjoittaa
referenssejä ja jakaa tarinoita onnistumisista myös muun maailman kuultavaksi.
Odotamme, että osaat tuottaa asiantuntijapainotteista materiaalia, jonka avulla luomme asiakkaillemme
oikeanlaista mielikuvaa yrityksestämme. Hallitset tekstinkäsittelyohjelmat ja etuna on, jos kokemusta
löytyy myös Adoben ohjelmien, kuten Photoshopin, Indesignin ja Illustratorin käytöstä. Meillä on talo
täynnä asiaa tuntevia insinöörejä, ja sinulla on taito toimia tulkkina tietotaidon ja huomiota herättävän
viestinnän välillä. Saatatkin kuvailla itseäsi rohkeaksi, aktiiviseksi ja positiivisella energialla varustetuksi
sanasepäksi, jonka intohimona on tehdä vaikuttavaa viestintää. Työssä tulet tarvitsemaan erinomaista
englannin kielen taitoa, sillä tulet tekemään tuottamasi sisällöt pääsääntöisesti englanniksi.
Tarjoamme sinulle työpaikan yrityksessä, jonka osaamisesta ja taitotasosta voit olla aidosti ylpeä.
Olemme johtava asiantuntijaorganisaatio täynnä osaavia ja yritykseen sitoutuneita tyyppejä, joiden
kanssa on helppo toimia. Tukenasi toimii markkinoinnin ja asiakasviestinnän tiimi ja voimmekin luvata,
että meillä et tunne oloasi yksinäiseksi. Pääset nauttimaan mielenkiintoisista tehtävistä vientiteollisuuden
parissa ja mahdollistamme sinulle erinomaisen ympäristön uuden oppimiseen ja kokeiluun. Meillä sinun
ei tarvitse ratkaista kaikkia maailman ongelmia – saat luvalla keskittyä vain sisäisen logistiikan ja
materiaalivirtojen ratkaisuista kertomiseen.
Jos yllä oleva kuvaus iskee sinuun, niin hae mukaan. Tarjoamme mahdollisuuden työskennellä
kanssamme etänä tai vaihtoehtoisesti Kauhajoen pääkonttorilta, Seinäjoen tai Helsingin toimistoilta
käsin. Työ tulee joka tapauksessa vaatimaan liikkumista ja läsnäoloa, minkä suhteen toivomme
sinulta joustavuutta. Olemme vilkasliikkeinen ja innovatiivinen yritys, joka on vuosien saatossa
ponnistanut Kauhajoelta pitkälle. Me olemme Pesmel – The Material Flow How® -company.
Haluatko sinä olla osa meitä?
www.pesmel.com | 61801 Kauhajoki
Lisätiedot: Emma Kolppanen, Aava & Bang Oy
virittamo@bang.ﬁ, 040 5130 206
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SALTEX | UNISPORT GROUP
HAKUPROFIILI
Suomalainen Saltex Oy – osa Unisport Groupia on tunnettu maailmalla jo pitkään korkealuokkaisten ja
ympäristöystävällisten tekonurmirakenteiden kehittäjänä ja valmistajana. Tekonurmemme valmistetaan
edelleen nykyaikaisella tehtaallamme Alajärvellä, Etelä-Pohjanmaalla. Tavoitteenamme on kehittää
tekonurmirakenteita jotka täyttävät ja jopa ylittävät pelaajien ja urheilukenttien omistajien vaatimukset, ympäri
maailmaa. Voimme ylpeinä todeta, että olemme yksi harvoista FIFA:n suosittelemista tekonurmivalmistajista
(FPP) ja myös ESTC:n perustajajäsen. Saltex Oy kuuluu pohjoismaiseen Unisport konserniin, jonka tavoitteena
kokonaisvaltaisena liikuntapaikkojen toimittajana on välittää urheilun ja liikunnan iloa ympäri maailmaa.
Yhdessä me liikutamme ihmisiä. Yrityksemme on rakentunut vakaalle ja tasaisesti kasvua tekevälle perustalle.
Hiomme ja kehitämme parhaillaan markkinoinnin yhteispeliämme yhä paremmaksi kokonaisuudeksi, jotta se
tukisi uuden organisaatiomallimme mukaista rakennetta ja kansainvälistä asiakaskuntaa entistä paremmin.
Tavoitteemme tueksi haemmekin lisävahvistusta tiimiimme markkinointiassistentin muodossa. Meillä
Saltexilla, tulet työskentelemään osana Unisportin kansainvälistä markkinointitiimiä, johon kuuluu mm.
markkinointipäälliköt Suomesta, Ruotsista ja Tanskasta sekä tiimin jäseniä aina Hollantia ja Pohjois-Amerikkaa
myöten. Tärkeimpiin työtehtäviisi kuuluu mm. sisällöntuottaminen myynnin tuen materiaaleihin (esitteet,
esitykset jne), nettisivuillemme sekä sosiaalisen median kanaviimme sekä lukuisat muut markkinoinnin
tehtävät. Lopullinen työnkuva tulee määräytymään valitun henkilön vahvuuksien mukaan ja tässä jatkuvasti
kasvavassa ja lennokkaassa työympäristössä vain taivas on rajana.
Työtehtävässä menestyminen edellyttää kykyä tuottaa ja kirjoittaa asiakkaitamme puhuttelevaa sisältöä sekä
suomeksi, että englanniksi. Myös ruotsin kielen taito katsotaan eduksi. Eduksi lasketaan myös aikaisempi
kokemus markkinoinnin työkalujen parissa, kuten Wordpress, Drupal, Google Analytics ja InDesign sekä
vahva suuntavaisto somekanavissa, mutta ennen kaikkea, eniten vaakakupissa painaa oma persoonasi.
Toivomme, että uuden oppiminen on sinulle tärkeä polttoaine sekä voimavara työssäsi ja tartut rohkeasti
uusiin haasteisiin. Oikealle henkilölle tarjoamme takuuvarmasti haluamasi määrän vastuuta ja kasvun
mahdollisuuksia, omien vahvuuksiesi mukaan. Olethan valmis aika-ajoin myös pakkaamaan laukut niin
kotimaan kuin Saksankin messuillekin.
Meillä Saltexilla pääset osaksi eloisaa ja huumorintäyteistä työyhteisöä. Ydintiimisi koostuu Suomen
markkinointipäälliköstä (Tampere) ja lisenssipäälliköstä (Alajärvi). Olemme mutkattomia, suoriakin, mutta
samaan aikaan aitoja ja toisillemme lojaaleja. Meillä työkavereista on syntynyt jopa elinikäisiä ystävyyksiä.
Etätyön suhteen olemme joustavia ja työtä pystyt tekemään mistä vain. Toivomme kuitenkin, että olisit valmis
viettämään työpäiväsi aina silloin tällöin Tampereella ja Alajärvellä.
Takaamme, että meillä pääset kehittämään omaa osaamistasi ja upottamaan kädet kunnolla saveen – tässä
työssä et tylsisty! Kaikkea ei tarvitse myöskään osata valmiiksi, tiimi on aina taustalla tukenasi ja me uskomme,
että työ tekijäänsä opettaa, kunhan omaat oma-aloitteisen ja reippaan luonteen. Työnantajana olemme
luotettava, energinen ja joustava. Myös vastuulliset arvot ovat meille yrityksenä tärkeitä. Mikäli tunnistit itsesi
tästä kuvauksesta ja haluat osaksi kasvavaa kansainvälistä urheilualan yritystä, hae rohkeasti mukaan!
www.saltex.ﬁ | www.unisport.com | 62900 Alajärvi
Lisätiedot:
Emma Kolppanen, Aava & Bang Oy
virittamo@bang.ﬁ
040 5130 206

HAKU
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SEIHOCKEY OY | S-KIEKKO
HAKUPROFIILI
Sytytkö sinä urheilusta ja penkkiurheilusta? Kiinnostaako ura urheilun parissa? S-Kiekko pelaa
Etelä-Pohjanmaan parasta lätkää. Olemme aktiivinen jääkiekkoseura, joka kisaa Suomen kolmanneksi
korkeimmassa Suomi-sarjassa. Olemme yhteisö joka pitää huolta yhden kansallislajimme, jääkiekon
menestyksestä Etelä-Pohjanmaalla. Edustusjoukkueen lisäksi juniortoimintamme tarjoaa
mahdollisuuden lajin parissa lukuisille jääkiekon rakastajille ja harrastajille. Yrrityskumppaneillemme
tarjoamme tärkeän väylän yhteiskunnaliseen vaikuttamiseen ja alueelliseen näkyvyyteen.
Me S-Kiekossa haluamme viedä kumppannuustoimintamme seuraavalle tasolle ja kehittää aktiivisen
vuorovaikutussuhteen toiminnastamme kiinnostuneen yleisön ja kumppanien kanssa, niin
urheilutapahtumissa kuin digitaalisissakin kanavissa. Etsimmekin sitoutuneeseen joukkoomme
markkinointi- ja myynriorientoitunutta kumppanuusvastaavaa, jonka tehtävänä on rakentaa ja
kehittää kumppanuustoimintaamme tuloksekkaasti ja systemaattisesti.
Työssäsi järjestät tapahtumavastaavamme kanssa asiakastapahtumia ja luot uusia tapoja pitää yhteyttä
kumppaneihimme. Tuet toiminnallasi myös Seinäjoen Jääkiekon tuki ry:n jäsenyyksien myyntiä. Lisäksi
pidät huolta harrastajayhteisöstä viestimällä ja vuorovaikuttamalla eri kanavissa, joiden valintaan pääset
itse vaikuttamaan. Some-kanaviimme on kertynyt seuraajia jo mukava määrä. Tulevaisuudessa
haluammekin nostaa lajin näkyvyyttä ja herättää innostusta entisestään panostamalla laadukkaaseen ja
systemaattiseen sisällöntuotantoon valituissa kanavissa. Tavoitteena on saada yhteisömme palaamaan
jääkiekon elämyksien pariin ja pelaajia kannustamaan.
Jos siis ura urheilun parissa kiinnostaa, saatat olla etsimämme kaveri. Ymmärrät miten hyvää
pelaajatoimintaa tuetaan yleisön ja kumppaniverkoston sitoutumisella. Olet kiinnostunut asiakkuuksien
rakentamisesta ja ylläpitämisestä sekä myynnistä urheiluliiketoiminnan alalla. Olet pitkäjänteinen ja
sisukas, ja tartut työhön riippumatta tapahtuma-alan muutoksista. Nautit keskusteluista uusien ihmisten
kanssa ja haluat kasvattaa myös omia verkostojasi. Olet kotonasi myös sosiaalisen median kanavissa ja
valmis opiskelemaan ja ottamaan käyttöösi digitaalisten kanavien mahdollisuudet tukea seuran ja
kumppaneiden toiminnan näkyvyyttä ja myynnin onnistumista.
Toimintamme ydin pyörii taustaryhmän ja vapaahtoisten voimin. Taustaryhmäämme kuuluu laaja joukko
eteläpohjalaisia yrittäjiä ja vaikuttajia, jotka ovat pitkäjänteisesti sitoutuneet toimintamme kehittämiseen.
Seurassa työskentelee kaksi täysipäiväistä työntekijää, ja toivommekin, että sinusta tulee kolmas.
Tarjoamme mahdollisuuden kasvaa urheilubisneksen keskiössä ja luoda oman näköinen toimenkuva
seurassa. Onnistumisesi on meille tärkeä asia. Arvostamme itsenäistä otetta ja työtapaa, mutta emme
tietenkään jätä sinua yksin, vaan onnistumme tiiminä ja tarjoamme tukea sinun sitä tarvitessasi.
Tehtävässä pärjää hyvällä suomen kielellä. Kiinteää toimipistettä seuralla ei ole, joten lähtökohtaisesti
tarjoamme etätyömahdollisuuden. Työpiste järjestyy tarvittaessa.
www.s-kiekko.ﬁ | 60100 Seinäjoki
Lisätiedot:
Emma Kolppanen, Aava & Bang Oy
virittamo@bang.ﬁ, 040 5130 206

HAKU
PÄÄLLÄ

SKAALA IFN OY
HAKUPROFIILI
Skaala on suomalainen, ikkunoita ja ovia valmistava yritys. Tehtaitamme on kotimaassa kolmella eri
paikkakunnalla; Kauhavalla Ylihärmässä, Alahärmässä sekä Vetelissä ja sen lisäksi myös Pietarissa.
Tuotteistamme vientiin menee noin 25 % ja leijonanosa siitä Ruotsiin sekä Venäjälle. Asiakkaitamme
ovat rakennusliikkeet, rautakaupat, taloyhtiöt, talotehtaat sekä yksityisasiakkaat. Liityimme neljä vuotta
sitten osaksi kansainvälistä, itävaltalaista ikkuna- ja ovialan IFN Holding -konsernia, jonka myötä
kasvuikkunamme näkymä ulottuu nyt laajemmalle pohjalle.
Olemme panostaneet markkinointiin vuosien varrella vaihtelevalla volyymillä ja nyt on aika tehdä siitä
entistä systemaattisempaa ja kestävämpää. Teemme parhaillaan myös brändiuudistusta. Kaipaamme
markkinointipäällikön sekä henkilöstöhallinnon tueksi nohevaa markkinointiassistenttia
sisältömarkkinoinnin painotuksella.
Työnkuvaasi kuuluu monikanavainen sisällöntuotanto someen, verkkosivuillemme Wordpressiin,
uutiskirjeisiin sekä esitteisiin. Tekstisisällön kylkeen tuotat ja editoit sujuvasti myös kuva- ja
videomateriaalia. Sen lisäksi työpöydältäsi löytyy sisäisen viestinnän ja henkilöstöhallinnon tukitehtäviä,
kuten raportointia ja sales portaalin tuotekorttien tai ohjeistusten päivittämistä yhteistyössä teknisen
tiimimme kanssa. Yhtenä tärkeänä tavoitteena markkinoinnissamme on myös vahvemman
työnantajamielikuvan rakentaminen.
Odotamme sinulta oma-aloitteista ja energistä työotetta. Toivomme, että ymmärrät digimarkkinoinnin
sekä laadukkaan sisällöntuotannon merkityksen osana tuloksellista markkinointia. Arvostamme
kaupallista tai markkinoinnin alan koulutusta, mutta meille tärkeämpää on oikea asenne ja draivi
tekemiseen. Sisällöntuotannon tulisi kuitenkin olla sinulla verissä, sillä työtehtävässä menestyminen
edellyttää kykyä tuottaa ja kirjoittaa asiakkaitamme puhuttelevaa sisältöä. Isoksi eduksi katsomme myös
osaamisen video- ja kuvasisältöjen tuottamisesta, mutta emme edellytä sitä hakijalta. Tehtävässä pärjää
sujuvalla suomen ja englannin kielellä.
Skaala on jo kotimaan markkinoilla tunnettu brändi ja viime vuosina olemme kasvaneet
myös kansainvälisesti. Olet ehkä voinut bongata nimemme aiemmin Hartwall Areenan jäästä tai kuulla
radiomainoksemme ääniaalloilla. Meillä pääset osaksi yli 300-henkistä, rentoa jengiä, mutta ydintiimisi
tulee koostumaan markkinointipäällikön ja HR-päällikön duosta, Ylihärmän toimipisteellämme. Voit
työskennellä välillä myös etänä, mutta toivomme, että saamme sinut iloksemme noin kolmena päivänä
viikossa toimistollemme.
Työilmapiiri Skaalalla on erinomainen ja toimistolla vallitsee hyvä boogie – sovit varmasti joukkoon, sillä
meillä jokainen saa olla avoimesti oma itsensä. Työtehtävissäsi saat sopivissa määrin vapautta ja
vastuuta, ja työtä sekä kasvun mahdollisuuksia riittää varmasti pitkälle tulevaisuuteen. Jos tämä kuvaus
kolahti ja haluat työskennellä osana ison ja kannattavan konsernin markkinointia, kipaisehan hakemaan
mukaan.
www.skaala.com/ﬁ/ | 62375 Ylihärmä
Lisätiedot:
Emma Kolppanen, Aava & Bang Oy
virittamo@bang.ﬁ, 040 5130 206
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TULKKAUS PERIFERIA OY
HAKUKUVAUS
Jokaisella on oikeus tulla kuulluksi omalla äidinkielellään, siksi Tulkkaus Periferia Oy on tarjonnut
tulkkauspalvelua kuulo- ja kuulonäkövammaisille pian jo yhdeksän vuoden ajan. Toimimme niin lähellä kuin
etänä ja olemme mukana monessa asiakkaan elämän tärkeässä hetkessä. Palveluihimme kuuluu myös
viittomaopetuksien ja koulutusten järjestäminen niin perheille kuin työyhteisöille. Meillä Periferiassa on
tuoreita, taitojaan hiovia ammattilaisia sekä runsaasti mittaamattoman arvokasta työkokemusta omaavia
tulkkeja, jotka tuottavat tulkkauspalveluita valtakunnallisesti. Kelan yhteistyökumppaneina toimimme
Pohjanmaalla sekä Keskisellä että Pohjoisella hankinta-alueella.
Tiimiimme kaivataan vahvistuksia, jotta pystymme jatkossakin keskittymään siihen missä me olemme
parhaita – tulkkaamiseen. Etsimme koordinaattoria, joka pystyy pitämään langat hyppysissä niin
hallinnon tukitoimien, sisäisen viestinnän kuin ulospäin suuntautuvan markkinoinnin äärellä. Lankakeriä
saattaa lentää ilmaan välillä montakin kappaletta yhtä aikaa, mutta sinulla on taito napata narusta oikeasta
päästä kiinni ja keriä se takaisin kokoon. Työssä tulet olemaan tärkeänä pisteenä johdon ja tulkkien välillä,
hoitaen esimerkiksi tulkkien käytössä olevien kalenterijärjestelmien ylläpidon ja operoinnin sekä eri tahojen
kontaktoinnin. Haluamme jatkossa keskittyä myös enemmän tilaatulkki.ﬁ -sivuston ja opetuspalveluiden
markkinointiin, jonka kehittämiseen sinulta saattaa löytyä virkistäviä ideoita. Pääset muun muassa
tuottamaan sisältöä ja luomaan markkinointisuunnitelmaa. Sinulla on kokonaisuus kasassa, jotta tulkkimme
voivat huoletta keskittyä omaan työhönsä.
Suhaat sukkelasti eri sähköisillä työalustoilla ja sinulla on edellä mainittujen lisäksi hallussa Microsoftin
tuotteet, Teams ja Canva. Vaikka kaikki työkalut eivät olisikaan alkuun tuttuja, niin sinulla ei mene sormi
suuhun uusien välineiden käyttöön ottamisessa. Jos jotain ei tiedä, niin sinä tiedät mistä tiedon voi hankkia.
Olet omatoiminen, muuntautumiskykyinen ja reipas tyyppi. Uskallat tarvittaessa kysyä ja napata hihasta
kiinni, apua on aina saatavilla. Toivomme sinulta soveltuvaa korkeakoulututkintoa ja eduksi katsomme
kaikenlaisen kokemuksen ja osaamisen viestinnän, koordinoinnin ja oman alamme parista. Työkielenä toimii
suomi ja edellytämme hyvää englannin kielen taitoa. Suomalaisen viittomakielen ja ruotsin taito katsotaan
isoksi eduksi.
Meillä on koossa kaikenkirjava poppoo, joka toivottaa sinut lämminhenkisesti tervetulleeksi
työskentelemään kanssamme Seinäjoen toimistolle. Otamme niin sinut, ideasi kuin osaamisesi innolla
vastaan ja vastineeksi sinä saat inhimillisen, ymmärtäväisen ja joustavan työympäristön, jossa pääset
toteuttamaan omia intohimojasi. Lähimpänä tiiminäsi toimii Pohjanmaan alueen kahdeksan tulkkia ja
yrityksen johtoduo, jotka huolehtivat kanssasi työn sujuvuudesta kaikilla sen eri osa-alueilla.
Toivomme varsinkin alkuun fyysistä läsnäoloa toimipisteellä, jotta pääset vahvasti osaksi työyhteisöä.
Toimipisteemme löytyy Rytmikorjaamon luovien voimien keskukselta. Hae siis mukaan, täällä me jo
odotellaan!
www.tulkkausperiferia.ﬁ | 60100 Seinäjoki
Lisätiedot: Emma Kolppanen, Aava & Bang Oy,
virittamo@bang.ﬁ, 040 5130 206
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UNI DEVELOPMENT OY
HAKUPROFIILI
Uni Development on kahden luontomatkailu edelläkävijän – matkailuyrittäjän ja arkkitehtitoimiston –
yhteinen projekti, jonka avulla tarjoamme majoituspalveluiden käynnistämiseen kokonaisvaltaisia
ratkaisuja. Haluamme tehdä elämyksellisen majoitustoiminnan aloittamisesta ja operoinnista
mahdollisimman helppoa kokoamalla design, sisustussuunnittelu, rakentaminen ja kustannustehokas
asiakaskokemuksen synnyttäminen yhteen. Olemme voimakkaasti kehittyvä startup, joka luo
arkkitehtuurillisesti mielenkiintoisia kohteita ajan henkeä kunnioittaen. Ekologinen puurakentaminen,
ajaton esteettisyys ja vastuullisuus ovat vahvasti tekemisemme keskiössä.
Etsimme nyt kasvumme tueksi markkinoinnin ja myynnin moniottelijaa kasvattamaan konseptimme
tunnettuutta ja sanoittamaan tekemistämme suurelle yleisölle niin Suomessa kuin maailmallakin.
Sisällöntuottajana / markkinoinnin koordinaattorina pääset niin visuaalisesti kuin viestinnällisesti
kehittämään yrityksemme brändiä. Tärkeimpiä tavoitteitasi ovat tunnettuuden rakentaminen,
inbound-markkinoinnin kehittäminen ja liidimäärän kasvattaminen.
Saat vastuullesi yrityksemme sosiaalisen median ja muut tarvittavat viestintäkanavat kohderyhmiemme
tavoittamiseksi. Toivomme, että innostut ja onnistut tuottamaan itsenäisesti tekstiä monikanavaisesti mm.
alan verkkojulkaisuihin, printtiin ja sosiaaliseen mediaan. Lisäksi vastaat kehittämishankkeidemme
koordinoinnista sekä kunnille, kaupungeille ja eri matkailuorganisaatioille kohdistetusta markkinoinnista
ja sidosryhmäviestinnästä.
Olet etsimämme henkilö, mikäli markkinoinnin suunnittelu, visuaalisuus ja viestintä ovat lähellä sydäntäsi.
Aikaisempi kokemus valokuvaamisesta ja/tai videotuotannoista sekä kiinnostus sisustamista ja
rakentamista kohtaan voivat edesauttaa sinua onnistumaan roolissasi. Toivomme sinun olevan innokas
oppimaan uutta, pirskahtelevan innovatiivinen ja rohkeasti luova. Sopiva tausta voi löytyä esimerkiksi
sisustussuunnittelun, arkkitehtuurin, graaﬁsen suunnittelun tai taiteiden parista, mutta tärkeintä meille on
innostus ja oikea asenne työtä kohtaan. Rooli on yrityksessämme uusi ja pääset luomaan siitä pitkälti
oman näköisesi. Tehtävässä tarvitset myös hyvää englannin kielen taitoa.
Olemme voimakkaasti kasvava yritys ja toivomme tiimimme kasvavan lähiaikoina isomminkin.
Työpariksesi saat kahden osakasyrittäjän tehokkaan dynaamisen duon, mutta pääset johtamaan työtäsi
ennen kaikkea itsenäisesti. Teemme töitä rennosti ja niuhottamatta, keskittyen tuloksiin ja yhteiseen
visioon. Lisäksi kumppaninasi on mainostoimisto, jonka kanssa teemme tiivistä yhteistyötä
markkinointistrategiamme kehittämisessä. Työtäsi pääset tekemään meillä joustavasti kotitoimistoiltasi
käsin. Työskentelyyn on myös halutessasi mahdollisuus Studio Puisto-arkkitehtien toimistolla Helsingissä.
www.uniresorts.ﬁ | 63700 Ähtäri
Lisätiedot: Emma Kolppanen, Aava & Bang Oy
virittamo@bang.ﬁ
040 5130 206
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OY WEST MILLS AB LTD
HAKUPROFIILI
West Mills on suomalainen perheyritys, jonka juuret ovat tukevasti Jalasjärvellä. Palvelemme elintarvike-,
leipomo- ja muun teollisuusalan asiakkaita tarjoamalla monipuolisia alihankintapalveluita, kuten
ekstrudoitujen tuotteiden valmistusta, jauhamista ja pakkaamista omien tuotteidemme jälleenmyynnin
lisäksi. Kuluttajille valmistamme erilaisia aamu- ja välipalatuotteita, joista tunnetuimpia ovat Korpelan
Myllyn tuotteet ja Taivalkosken Myllyn brändit TalkMURU sekä Herkkutalkkunajauho. Meillä on toimintaa
kolmessa eri toimipisteessä, joista ensimmäisessä suoritamme viljan esikäsittelyn ja tuotekehityksen,
toisessa vilja- ja palkokasvipohjaisten tuotteiden lämpökäsittelyn ekstruusio teknologialla ja kolmas
toimipiste pitää huolen pakkauksesta ja varastoinnista. Jatkuva tuotekehitystyömme avaa tietä kasvulle,
jonka vuoksi etsimme nyt yrityksemme vahvistukseksi luovaa sisältömarkkinoijaa.
Sisältömarkkinoijana pääset työskentelemään kotimaisten brändiemme, kuten uuden Hernis
Safkasuikaleen ja takaisin valikoimiimme palaavan Puhtikauran sekä jo mainittujen Korpelan Myllyn ja
Taivalkosken Myllyn tuotteiden parissa. Tehtävänäsi on luoda tuotteille tunnettuutta esimerkiksi
Facebook ja Instagram -markkinoinnin keinoin (maksettu mainonta ja orgaaninen näkyvyys) sekä
kertomalla tuotteista puhelimitse kauppiaille. Mielessäsi pyörivät yhteisöjen ja yhteistyön mahdollisuudet,
eikä vaikuttajamarkkinointikaan ole sinulle tuntematon käsite. Pystyt luomaan mielekkäitä sisältöjä
tekstin, kuvan ja jopa reseptiikan kautta.
Sinulla on itsenäinen työote ja luova työ inspiroi sinua. Olet kiinnostunut työskentelemään elintarvikealan
tuotteiden parissa ja haluat olla mukana luomassa seuraavia kotimaisia menestysreseptejä. Visuaalisista
taidoista ei ole tässä työssä haittaa ja esimerkiksi kokemus Adoben ohjelmistoista katsotaan eduksi.
Kekseliäisyys, ulospäinsuuntautuneisuus ja reilu tekemisen meininki huokuvat sinusta niin työkaverien
kuin asiakkaidemme suuntaan. Työkielenä toimii suomi, englannin kielen taito on plussaa.
Pääset osaksi noin 14 henkilön työyhteisöä, jossa ei turhaan kellokorttia tuijotella – meillä keskitytään
työn tuloksiin. Työnantajana olemme sopeutuva ja pidämme kiinni lupauksista. Takaamme, että
tuotteemme on kunnossa, eli pääset tekemään itsenäisesti markkinointia mainioiden kotimaisten
tuotteiden ympärillä. Tuotteillamme on iso potentiaali ja markkina, ja pyrimme aina tekemään niin hyviä
tuotteita, että sana leviää jo tyytyväisten asiakkaiden välityksellä.
Jos tunnistat olevasi yllä kuvattu tekijätyyppi, niin laita hakemusta tulemaan. Meillä on sinulle tarjolla
omien vahvuuksien ja taitojen mukaan muodostettava paikka joko Jalasjärven toimipisteellä tai etänä,
mistä sitten haluatkin työskennellä!
www.westmills.ﬁ | www.hernis.ﬁ | www.taivalkoskenmylly.ﬁ | 61600 Jalasjärvi
Lisätiedot: Emma Kolppanen, Aava & Bang Oy
virittamo@bang.ﬁ
040 5130 206

