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

HAKU
PÄÄLLÄ

HT LASER OY | HAKUKUVAUS
HT Laser on vuonna 1989 perustettu teollisuuden yrityksiä joustavasti palveleva järjestelmätoimittaja.
Asiakkaamme ovat niin globaaleja alojensa markkinajohtajia kuin paikallisia ammattilaisia. Tunnemme aitoa
ylpeyttä siitä, että olemme onnistuneet pitämään asiakkaamme lähellä kumppaneina yli 30 vuoden ajan;
sama tekemisen meininki kääntyy päälle joka aamu. Yli 400 hengen joukkueemme pitää sisällään
monipuolista asiantuntijuutta. Teknologiateollisuuden ammattilaisemme työskentelevät kahdeksassa eri
toimipaikassa Suomessa ja Puolassa.
Toimintaamme rytmittävät kansainvälisyys sekä vienti ja olemme vastikään lähteneet valloittamaan Ruotsin
markkinoita. Kasvunnälkämme on poikinut kestävän kasvu-uran, jonka odotamme vain levenevän
tulevaisuudessa investointien myötä. Yhtenä markkinoinnin tavoitteena on kasvattaa liidimääriä. Nyt
haemme remmiin teknologiasta kiinnostunutta asiakasrajapinnan osaajaa, joka saa kapellimestarin tavoin
myynnin ja asiakkuuksien instrumentit soittamaan samaa säveltä keskenään. Työpöydälläsi tulee olemaan
mm. kansainvälistä asiakaspalvelua, tarjouslaskentaa, tilauskäsittelyä sekä vientikaupan koordinointia ja
messujärjestelyjä. Haluamme auttaa sinua onnistumaan työssäsi mahdollisimman hyvin, ja siksi olemme
ottamassa käyttöön CRM-järjestelmän, josta saat lisävauhtia asiakasrajapinnassa uiskenteluun.
Odotamme osaajalta ennen kaikkea taitoa priorisoida tekemistä, reipasta paineensietokykyä sekä
aloitteellisuutta omassa työssään. Tehtävässäsi olet avainasemassa rakentamassa onnistumisia
asiakkaidemme kanssa. Aisapariksesi saat milloin myyntipäällikkömme, milloin teknisen tuen ammattilaisen,
ja yhteistyössä pääsette hurmaamaan asiakkaamme ensiluokkaisella asiakaskokemuksella. Tässä roolissa
eduksi on taito kohdata erilaisia ihmisiä ja tilanteita. Meille kuitenkin aukotonta osaamista tai piinkovaa
kokemusta tärkeämpää on into oppia. Tulevaisuudessa rooliasi on mahdollisuus laajentaa esimerkiksi
digipalveluiden ja digitaalisen markkinoinnin kehittämisen pariin.
Toivomme, että viihdyt ainakin osan työajastasi Keski-Suomessa, Jyväskylässä tai Keuruulla, mutta
näytämme vihreää valoa myös etätyölle. Odotamme sinulta valmiutta työskennellä englanniksi, jotta
yhteistyö kansainvälisten kollegoiden kanssa on sujuvaa. Ruotsin kielen taito olisi merkittävä etu. Olemme
teknologiayritys isolla T:llä, joten englannin kielen lisäksi valmius puhua tekniikkaa sana jos toinenkin auttaa
sinua hyppäämään heti työn touhuun.
Emme etsi remmiimme tietyn taustan omaavaa osaajaa, vaan meitä ohjaa yhteinen halu mennä eteenpäin.
Kasvunnälkäisinä kaasutamme ensimmäisten joukossa sinne, missä teollisuus muuttuu. Meillä uteliaisuus ja
rohkeus nähdään ainoastaan positiivisena ja toivomme sinultakin uskallusta hypätä välillä tuntemattomaan.
Vastavuoroisesti lupaamme, että meillä epäonnistumisia ei tarvitse pelätä – olemme aina valmiita
koppaamaan riskejä ottavat ja kokeilunhaluiset tekijämme. Toisiamme kannustavasta ilmapiiristä viestiikin
se, että ihmiset viihtyvät meillä pitkään töissä. Ja miksipä sitä lähtisi hyvää vaihtamaan – kerran kun on
meille tullut, saa kokea kuinka monikansallisessa ympäristössä etänäkin työskentelevät tiimikaverit tuntuvat
olevan aivan lähellä.
https://htlaser.ﬁ/ | 40500 Jyväskylä | 42700 Keuruu
Lisätiedot: Emma Kolppanen, Aava & Bang Oy
virittamo@bang.ﬁ, 040 5130 206

HAKU
PÄÄLLÄ

REKKA GROUP OY | HAKUKUVAUS
Me olemme kuljetusﬁrma, jonka keskiössä on ihmiset. Olemme keskisuomalainen yhtiö, jonka
ydinosaamista on logistiikkapalvelut metsä-, energia-, rakennus-, lääke- ja elintarviketeollisuuksille.
Ammattitaitoiset rekkakuskimme kuljettavat teollisuuden raaka-aineita ja kemikaaleja painesäiliö- sekä
nestekuljetuksina turvallisesti ja ympäristöystävällisesti. Olemme perinteinen perheyhtiö, mutta silti niin
erilainen. Missiomme on kasvaa voimakkaasti seuraavien vuosien aikana ja etsimmekin nyt kasvun tueksi
idearikasta ja uudesta innostuvaa markkinointipäällikköä.
Mikäli me teemme jotain, teemme sen isosti. Käymme itse tällä hetkellä läpi suurta uudistumista niin
yrityskulttuurin kuin brändin näkökulmasta. Sen synnyttämän innostuksen myötävaikutuksena
kasvunäkymämme ovat kunnianhimoiset. Toivomme, että olet rohkea ja utelias uusien asioiden äärellä, sillä
haluamme tarjota myös sinulle kasvumahdollisuuksia samalla. Onnistut meillä parhaiten, mikäli et pelkää
tehdä päätöksiä, tartut yritteliäästi tuumasta toimeen ja uskallat visioida avoimesti tulevaa yhdessä tiimin
kanssa.
Tulevan markkinointipäällikön työtehtäviin kuuluu esimerkiksi kotimaan ja pian käynnistyvän
vientimarkkinoinnin suunnitelmallinen johtaminen ja toteuttaminen sekä niin sisäisen kuin ulkoisen
viestinnän kehittäminen. Markkinointipäällikkönä työpöydälläsi on myös sisällöntuotanto, kuten blogit,
videot ja kuvat, mutta kaikkea ei tarvitse tehdä yksin. Koska rooli on yrityksessämme uusi, pääset osaltasi
itse muovaamaan siitä itsesi näköisen. Toivomme lisäksi, että sukkuloit sujuvasti somessa, sillä se ei ole
meille muille Rekkalaisille se ympäristöistä tutuin. Arvostamme oppimisintoa ja asennetta enemmän kuin
tietynlaista cv:tä, joten heittäydythän rohkeasti ajatusleikkiin siitä, voisitko sinä olla etsimämme
markkinoinnin osaaja!
Me haluamme olla raikas tuulahdus hyvin perinteisellä alalla ja toivomme sinun sujahtavan tiimiin kuin
keväinen tuuli Päijänteeltä. Rakennamme niin henkilökunnalle kuin asiakkaille parempaa huomista
vastuullisesti ja merkityksellisesti, sillä meidän mielestämme paremmassa huomisessa voidaan hyvin ja
tehdään asiat paremmin kuin ennen. Siksi jokainen työntekijämme on osa hyvinvointiohjelmaamme ja
koulutamme henkilöstöä säännöllisesti. Markkinointipäällikkönä työparinasi toimii ﬁrman yksi omistajista
kehitysjohtaja Suvi, mutta yhteistyötä tehdään usein myös isommalla tiimillä Ydintiimimme työskentelee
Graﬁlassa, Jyväskylässä, jonne olemme varanneet myös työpisteen sinulle, mikäli etätöiltäsi haluat saapua
konttorille töiden äärelle. Työkielenä meillä on suomi eri murtein taivutettuna, mutta toivomme sinulta
kansainvälisen kasvun lisääntyessä sujuvaa englannin kielen suullista ja kirjallista osaamista.
Me ei ennusteta tulevaisuutta vaan rakennamme sen juuri meidän näköiseksi. Viime vuonna mittarissa oli
viisi miljoonaa ajettua kilometriä ja 11 000 juotua kahvikuppia. Saammeko seuraavalle vuodelle sinut
mukaan? Täällä sinua jo odottelee innokas tiimi sekä kyntämätön pelto, joka saadaan yhdessä kukkimaan.
Tehdään se yhdessä!
www.rekkagroup.ﬁ I 40320 Jyväskylä
Lisätiedot: Emma Kolppanen, Aava & Bang Oy
virittamo@bang.ﬁ
040 5130 206

HAKU
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SUOMEN BIOVOIMA OY
HAKUKUVAUS
Suomen Biovoima Oy on asiakkaan kanssa kulkeva suomalainen jätteenkäsittelyn ja uusiutuvan energian
cleantech-yritys. Puhtaampien teknologioiden eturintamataistelijoina osaamisalueittamme ovat biokaasu- ja
biodiesellaitoksiin sekä muuhun ympäristöteknologiaan liittyvät asiantuntijaratkaisut. Toimimme kotimaan
lisäksi yli 10 maassa ja haemme kunnianhimoisesti voimakasta kasvua. Ympäristöteknologioiden nousu on
mahdollistanut asemamme suunnannäyttäjänä alan kansainvälisillä markkinoilla, ja nyt kaipaammekin
tiimiimme lisävoimia myynnin ja markkinoinnin moniosaajan muodossa.
Työssäsi hiot kanssamme markkinointi- ja myyntikoneistoa tuliteräksi uusia aluevaltauksia silmällä pitäen.
Pääset pistämään näppisi peliin aina markkinoinnin ja myynnin strategisesta suunnittelusta operatiivisiin
tehtäviin. Työnkuvaasi kuuluu mm. monikanavainen sisällöntuotanto (uutiskirjeet, somekanavat,
blogiartikkelit, referenssit ja esimerkiksi ajankohtaiset uutisoinnin työmailta), markkinoinnin automaation
kehittäminen, valokuvaus osana sisällöntuotantoa, markkinointitoimistokumppanuuden koordinointi sekä
tärkeänä osana myös myynnin tehtävät, kuten suora asiakaskontaktointi ja tapaamiset.
Käytännössä työnkuvasi läpileikkaa vahvasti koko myynnin ja markkinoinnin kokonaisuuden ja
toivommekin, että sinulla on näkemystä, intoa ja halua osallistua myynnin ja markkinoinnin yhteispelin
kehittämiseen. Meillä voit tuoda uudetkin ideat rohkeasti esille, sillä tartumme niihin pienen organisaation
ketteryydellä. Asioihin vaikuttaminen on meillä helppoa, sillä emme halua jämähtää paikalleen.
Odotamme sinulta ennen kaikkea itseohjautuvuutta ja intoa hypätä palkitsevan työn äärelle. Meillä
menestyy parhaiten ulospäin suuntautunut, oppimishaluinen ja avoin tyyppi, jonka voimme luottaa hoitavan
hommansa. Meille koulutusta ja ansioluetteloa tärkeämpää on can do -asenne ja motivaatio työtä kohtaan.
Työssä edellytetään sujuvaa suomen ja englannin kielen taitoa, joita pääset hyödyntämään niin ulkomailla
asiakastapaamisissa, kuin myös sisällöntuotannon parissa. Emme odota sinun heti alkuun luotsaavan
tottunein ottein markkinoinnin ja myynnin kokonaisuutta eteenpäin, vaan toimenkuvaasi rakennetaan
osaamisesi ja kehitystoiveidesi mukaisesti.
Päätoimistomme sijaitsee Jyväskylän Kivääritehtaalla, ja töitä voi tehdä hyvinkin joustavasti etänä.
Joustavuus ulottuu myös työaikoihin – halusitpa sitten painottaa työaikaasi aamuihin, iltoihin tai vaikka
katkaista työpäivän toimistomme alakerran punttisalilla, näytämme vihreää valoa. Muutoinkin olemme
työnantajana reilu, ja meillä työntekijöitä myös palkitaan hyvästä työstä. Meille on tärkeää pitää ihmisistä
hyvää huolta ja tämä näkyykin hyvin henkilöstömme matalana vaihtuvuutena.
Erilaisia persoonia täynnä olevaan työyhteisöömme odotetaan lämpöisin ajatuksin tekijätyyppiä, joka
otetaan mukaan osaksi isoja ja tärkeää asiaa ajavia projekteja. Ryhmärämäämme kuvaa tehokkuus,
innostuneisuus omaa työtä kohtaan ja joskus jopa fanaattisuus – kerran kun palo tekemiseen syttyy, voi
tämä tekeminen viedä mennessään! Meillä on vahva kasvustrategia ja visio tulevasta, joten työ tulee
tarjoamaan varmasti myös sinulle hienon mahdollisuuden edetä urallasi ja kehittää omaa osaamistasi.
https://biovoima.com/ | 40100 Jyväskylä
Lisätiedot: Emma Kolppanen, Aava & Bang Oy, virittamo@bang.ﬁ, 040 5130 206

HAKU
PÄÄLLÄ

SAARIJÄRVEN PÄÄTYTUOTE OY
HAKUKUVAUS
Päätytuote Oy on toimittanut säiliöiden päätyjä ja erilaisia kuperia tuotteita teollisuuden eri aloille yli 30
vuoden ajan. Yritys perustettiin vastaamaan asiakkailta tulleeseen tarpeeseen ja sama intohimo palvella
asiakkaita jatkuu edelleen, nyt jo kolmannessa sukupolvessa. Asiakkaitamme löytyy mm. kuljetustekniikan,
energia-alan, elintarvike-, sellu- ja konepajateollisuuden aloilta. Meille asiakas onkin tärkeä
yhteistyökumppani ja pyrimme pitkiin asiakassuhteisiin, joissa voimme yhdessä kehittää yhteistyötä.
Seuraavana tavoitteena meillä on valloittaa asiakkaiden sydämet myös Euroopassa, jonka vuoksi etsimme
tiimimme vahvistukseksi vientiorientoitunutta asiakaspäällikköä.
Haluamme kasvaa, jotta myös tulevilla sukupolvilla on mahdollisuus jatkaa perinteikästä toimintaamme.
Päämarkkinamme on tällä hetkellä Suomessa, mutta mahdollisuuksia löytyy myös maailmalta. Toimitamme
Suomen lisäksi Baltiaan ja seuraavaksi suuntaamme Keski-Eurooppaan. Tähän tarvitsemme sinua. Tulet
olemaan avaintekijä kansainvälisen myynnin ja markkinoinnin toteuttamisessa, jossa tehtävänäsi on
niin myyntiprosessin kehittäminen kuin uusasiakashankinta. Näppäimistösi saattaa sauhuta
asiakaskirjettä näpytellessä tai Facebook-mainonnan parissa. Tärkeimpinä työkaluinasi ovat kuitenkin
sähköposti ja puhelin, joilla johdat aktiivisesti asiakkuuksia. Olet valmis kohtaamaan eri maiden asiakkaita
niin ruudun välityksellä kuin kasvotustenkin.
Asiakashankintaan lähdemme panostamaan markkinoinnin keinoin, johon toivomme sinulta löytyvän
näkemystä. Teet töitä mieluusti itsenäisesti ja hyvällä draivilla, kuitenkin tiimipalapeliin mutkattomasti
sujahtavana palasena. Olet rehti ja reipas tyyppi, joka taitaa nopean päätöksenteon ja prosessimaisen
ajattelun. Toivomme sinulla olevan jo muutamia vuosia takana myynnin parissa, mutta aito innostus korvaa
tarvittaessa puuttuvan kokemuksen. Plussaa on myös teollisen alan tuntemuksesta, mutta ei hätää – me
kyllä opastamme tarpeen mukaan. Työssä pärjäät suomen ja englannin kielellä, katsomme eduksi myös
muiden kohdemaiden kielten taidon.
Intohimonamme on auttaa asiakkaitamme menestymään. Onnistuaksemme tässä haluamme mahdollistaa
myös työntekijöillemme keinot menestyksen luomiseen. Meillä jokaisella on mahdollisuus kehittää yhdessä
toimintaa ja jokainen meistä on yhtä arvokas osa tiimiä. Pienen työyhteisömme etuna onkin ketteryys ja
viihtyvyydestä kertovat pitkät työurat niin tuotannon kuin toimiston puolella. Voimavaranamme on rempseä
huumori ja yhteen hiileen puhaltava porukka, jossa jokaisen työpanokseen luotetaan.
Toivommekin, että viihdyt ainakin osan aikaa työstäsi Saarijärven konttorilla seuranamme. Myös etänä
työskentely onnistuu ja työhön sisältyy jonkin verran matkustusta asiakkaiden luona Euroopassa. Meillä on
tuote kunnossa ja potentiaalia valloittaa maailma. Tulisitko sinä tekemään sen kanssamme?
www.paatytuote.com | 43100 Saarijärvi
Lisätiedot:
Emma Kolppanen, Aava & Bang Oy
virittamo@bang.ﬁ
040 5130 206

HAKU
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SUOMEN MYYMÄLÄKALUSTE OY
HAKUKUVAUS
Suomen myymäläkaluste on maamme johtavia myymäläkalusteratkaisujen toimittajia. Meiltä saat
kokonaisvaltaiset kylmäkaluste-, laite- ja palveluratkaisut asiantuntevasti, joustavasti ja riskittömästi. Modernit,
vuonna 2011 Jyväskylään valmistuneet toimitilamme mahdollistavat suurienkin projektien toteuttamisen sekä
nopean reagoinnin eri puolille Suomea. Työturvallisuus ja siisteys ovat alansa huippuluokkaa. Olemme
dynaaminen ja vahva perheyritys, kuuntelemme työntekijöitämme ja panostamme aktiivisesti heidän jatkuvaan
kehittymiseensä. Yhdessä tekemisen meininki näkyy niin yrityksen sisällä kuin asiakasrajapinnassa.
Nyt etsimme huumorintajuiseen joukkoomme markkinoinnin assistenttia, joka työskentelee itsenäisesti suoraan
yritysjohdon alaisuudessa erilaisissa myynnin ja markkinoinnin tehtävissä yhdessä yrityksen kansainvälisten
päämiesten kanssa. Tässä roolissa pääset käsiksi erilaisiin ja monipuolisiin työtehtäviin, joista tärkeimpänä on
erilaiset markkinointiin liittyvät työtehtävät. Työpöydällesi voi kuulua muun muassa blogien kirjoittamista, erilaisten
liidimateriaalien tuottamista, verkkosivusisältöjen päivittämistä sekä somekanavissamme viestimistä. Odotamme
sinulta paljon näkemyksiä myös markkinointistrategiamme uudistustyöhön liittyen niin kotimaan kuin
ulkomaidenkin osalta. Sisältömarkkinoinnin työkalupakki on vapaasti käytettävissäsi ja tehtävänkuva muotoutuu
tarkemmin vielä omien vahvuuksiesi pohjalta. Markkinointia pääset suunnittelemaan ja toteuttamaan yhteistyössä
muun tiimin kanssa. Lisäksi toimenkuvaasi kuuluu aina tarpeen vaatiessa toimiston juoksevissa asioissa
auttaminen sekä myynnin tukitehtävät, kuten esitteiden ja muiden myyntimateriaalien tuottaminen.
Jos ATK-taitosi herättävät kateuden paatuneimmissakin excel-neroissa tai tunnet päivittäistavarakaupan alan
kiemurat kuin omat taskusi, saatat olla juuri oikea tyyppi tähän hommaan. Myös kokemus aiemmista
markkinoinnin, myynnin tai asiakaspalvelun työtehtävistä katsotaan eduksi. Tärkeintä on itseohjautuva ja
tunnollinen asenne työtä kohtaan. Et kuitenkaan pelkää tehdä virheitä, vaan näet ne mahdollisuutena kehittyä.
Sinulla on myös uskallusta kyseenalaistaa rohkeasti totuttuja toimintatapoja ja kehittää uutta. Taidat suomen
kielen niin suullisesti kuin kirjallisesti, ja kansainvälisessä kentässä selviydyt tehtävistä hyvin englanniksi.
Meillä sinut ottaa vastaan asiakaspalveluhenkinen ja työtehtäviinsä sitoutunut sekä huumorilla höystetty
monialaisista osaajista koostuva combo, jossa kaikki ovat valmiita hyppäämään tarpeen tullen eri tehtäviin. Toimit
kolmen toimistotyöntekijän kanssa osana yritysjohtoa, myyntiä ja taloushallintoa sekä kiinteässä ja läheisessä
yhteistyössä tuotannon suuntaan. Pienenä perheyhtiönä olemme nopeita ja ketteriä mukautumaan ympäröiviin
haasteisiin. Intohimonamme on jatkuva kasvu ja kehittyminen, jonka johdosta olemme aidosti avoimia uusille
toimintamalleille ja ajatuksille.
Mahdollistamme sinulle työn monipuolisessa ympäristössä, jossa arki ei ole tylsää, päivittäin toistuvaa rutiinia. Olet
mukana päivittäistavarakaupan aallonharjalla ja etulinjassa suunnittelemassa ketjujen kanssa uusia konsepteja.
Työskentelet siis monitahoisten asiakkaiden parissa isossa verkostossa, jossa tarpeita ja työtä riittää. Sinulla on
käsissäsi kaikki mahdollisuudet itsenäisen työn tekemiseen ja kehittämiseen yhdessä johdon kanssa. Kaiken
kukkuraksi pääset työskentelemään siistissä sisätyössä Jyväskylän toimitiloissa säännöllisten työtuntien puitteissa!
Jos tämä kaikki kuulostaa juuri sinulle sopivalta yhtälöltä, niin laita pikimmiten hakemusta tulemaan.
www.suomenmyymalakaluste.ﬁ | 40320 Jyväskylä
Lisätiedot: Emma Kolppanen, Aava & Bang Oy
virittamo@bang.ﬁ
040 5130 206

