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HAKU
PÄÄLLÄ

BURATEC OY
HAKUPROFIILI
Me eli Buratec Oy olemme muovin väri- ja lisäaineisiin sekä kompaundeihin ja raaka-aineisiin erikoistunut
maahantuonnin yritys ja olemme toimineet jo vuodesta 1991 saakka. Toiminta-aluettamme on Suomi ja Baltian
maat. Toimitukset tapahtuvat suorina tehdastoimituksina tai varastoltamme Vuosaaresta. Käytössämme on
yhteistyökumppaneidemme kautta tekniset palvelut, laboratoriot ja osaaminen, joiden avulla löydämme
parhaat optimiratkaisut jokaiselle asiakkaalle yksilöllisesti.
Olemme maltillisessa kasvuvauhdissa ja tuotevalikoimamme on laajentunut. Toimintatapamme on melko
traditionaalinen ja keskitymme henkilökohtaiseen asiakkaiden kontaktointiin sekä markkinointiin.
Tulevaisuudessa haluamme ottaa paremmin haltuun B2B-asiakkuudet ja panostaa myyntiin sekä freesata
markkinointiamme. Haemmekin uudesta osaajasta vahvistusta pääasiassa myynnin, B2B-asiakkuuksien ja
sisältömarkkinoinnin pariin. Työtehtäviisi kuuluu asiakaskontaktointia, prospektointia ja myyntiä
alkuvaiheessa puhelimitse ja sähköpostitse sekä myöhemmin asiakaskäyntien muodossa. Vaikka pääpaino
tulee olemaan myynnin parissa, pääset myös ideoimaan ja vaikuttamaan markkinoinnin saralla muun muassa
sähköpostimarkkinoinnin ja uutiskirjeiden osalta sekä esimerkiksi LinkedInissä.
Etsimme pieneen, mutta tehokkaaseen tiimiimme myynnin parissa viihtyvää idearikasta tyyppiä. Saat virtaa
asiakkaiden parissa työskentelystä ja pystyt kulkemaan askeleen asiakkaan edellä, hahmottaen tarpeet
näppärästi asiakasta kuunnellen. Meillä etunasi on, mikäli sinulla on jo kokemusta ratkaisumyynnin parista,
mutta arvostamme sitäkin enemmän kykyä omaksua uusia asioita nopeasti sekä raikkaita ja tuoreita ideoitasi.
Tässä tehtävässä on plussaa, mikäli olet ollut muovien tai kemikaalien kanssa tekemisissä jo aiemmin, mutta
takaamme, että ala ei ole rakettitiedettä. Riittää, että omaat loogisen päättelykyvyn ja kiinnostusta
materiaalitekniikkaan. Palvelemme asiakkaitamme ruotsiksi ja englanniksi, joten olisi hyvä, jos jompi kumpi
kieli olisi sinulla erityisen nohevasti hallussa. Hurraamme, mikäli hallitset molemmat kielet. Tehtävä edellyttää
myös normaalia värinäköä. Matkustushalukkuus on tarpeen myöhemmässä vaiheessa, kun se taas on
mahdollista.
Toimipisteemme sijaitsee Helsingissä Oulunkylässä, sujuvien kulkuyhteyksien varrella ja lounaalle pääset
kipittämällä muutaman kävelyaskeleen päähän “naapuriin”. Haluamme mahdollistaa myös joustavan
etätyöskentelyn. Pienessä tiimissämme meininki on rentoa ja muita kannustavaa. Sovit meille erinomaisesti,
kun omaat sopivasti pilkettä silmäkulmassa ja kuitenkin ahkeran, tavoitteellisen asenteen. Saat kattavan
perehdytyksen ja tuen matkallesi, mutta pääset pitkällä tähtäimellä toimimaan hyvinkin itseohjautuvassa sekä
melko itsenäisessä roolissa myynnin ja markkinoinnin parissa. Työnantajaproﬁilimme on reilu, rehti ja meillä
saat käyttöösi nykyaikaiset työvälineet. Toimimme materiaalitekniikan alalla, jossa voimme edistää myös
kiertotaloutta materiaalivalinnoilla. Tässä työssä pääsee tutustumaan monialaisiin teollisuusyhteistyökuvioihin,
ja kansainvälistä meininkiä tuo päivittäiset päämieskontaktit. Nyt tarvitsemme enää sinut tiimiimme!
www.buratec.ﬁ I 00640 Helsinki
Lisätiedot:
Emma Kolppanen
Aava & Bang Oy
markkinointivirittamo@bang.ﬁ

040 5130 206
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DIALOK COMMUNICATIONS
FINLAND OY | HAKUPROFIILI
DialOk tunnetaan joustavana ja tehokkaana yrityksenä, joka tarjoaa ulkoistettua asiakas- ja
vaihteenhoitopalvelua. Autamme yrityksiä myös back oﬃce -tehtävissä ja olemme erikoistuneet
asiakaskokemuksen mittaamiseen sekä raportointiin. Olemme yksi Suomen suurimmista ulkoistettuun
palveluun erikoistuneista yhtiöistä ja olemmekin jo saavuttaneet kunnioitettavan 20 vuoden iän.
Asiakkaat ovat meillä kaiken tekemisen keskiössä ja niitä meille on kertynyt monipuolinen joukko
pk-yrityksistä pörssiyhtiöihin ja kunnista ammattiliittoihin. Toimipisteemme sijaitsevat Espoossa, Turussa,
Oulussa ja Kuhmossa.
Tavoitteenamme on löytää kasvavaan porukkaamme myynnistä kiinnostunut moniottelija. Olet
etsimämme henkilö, jos sinusta huokuu energiaa ja halu kasvaa myynnin ammattilaiseksi. Emme etsi
valmista myynnin osaajaa, vaan henkilöä, joka haluaa oppia ja kasvaa kanssamme. Työtehtäviisi kuuluu
uusasiakashankintaa ja nykyisten asiakkaiden palvelua. Hoidat osaltasi siis prospektoinnin, asiakkaiden
kontaktoinnin sekä asiakastapaamiset, tietenkin tiimin tuella. Meillä myyntityö hoidetaan nykyaikaisella
otteella, jossa ovat vahvasti mukana inbound-markkinointi ja HubSpot CRM. Koska toimenkuvaasi
sisältyy paljon asiakkaiden kanssa työskentelyä, odotamme sinulta sujuvaa kommunikointitaitoa.
Työssä menestyy energinen ja oppimishaluinen tekijä, jolla ei mene sanat sekaisin tiukemmassakaan
paikassa. Toivomme, ettet säikähdä itsenäistä työtä ja innostut mukaansatempaavasta tekemisen
meiningistä. Hyvällä asenteella pääset meillä pitkälle. Emme aseta työhistoriallesi kovia vaatimuksia, sillä
tärkeintä on, että olet tekemisessä määrätietoinen ja haluat onnistua ja kehittyä. Rennossa joukossamme
viihtyy parhaiten ulospäinsuuntautunut osaaja. Työkavereiksi saat kokeneita konkareita sekä nuoria
huippuosaajia. Työporukkaamme yhdistää kunnianhimo sekä laadukas tekeminen. Työn kannalta
tärkeintä on sujuva suomen kieli, mutta myös englanti katsotaan eduksi.
Tarjoamme sinulle työyhteisön, joka pitää jäsenistään hyvää huolta ja tukee aina toisiaan. Meillä saat olla
aito oma itsesi ja pidämme huolta siitä, että töissä on myös hauskaa. Tiimimme arvostaa erityisesti
aitoutta ja rehellisyyttä, ja siksi toivommekin, että nämä arvot ovat tärkeitä myös sinulle. Yksi
periaatteistamme on, että mieluummin tehdään ja erehdytään kuin jätetään tekemättä ja pohditaan.
Jos haluat kasvaa myynnin ammattilaiseksi huipputekijöiden kanssa, saatat olla meille sopiva tyyppi.
Me tarjoamme sinulle eväät myynnin urapolulle, sekä rennon ja monipuolisen työyhteisön. Toivomme,
että voit työskennellä ainakin aluksi toimistollamme merellisessä Keilaniemessä Espoossa, mutta meillä
onnistuu myös etätöiden tekeminen.
www.dialok.ﬁ/ | 02150 Espoo
Lisätiedot:
Emma Kolppanen
Aava & Bang Oy
markkinointivirittamo@bang.ﬁ
040 5130 206
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HIGH METAL OY
HAKUPROFIILI
High Metal Oy on ruostumattoman teräksen edelläkävijä ja alansa innovaattori. Räätälöimme teräksisiä
ratkaisuja asiakkaidemme tarpeisiin aina suunnittelusta ylläpitoon. Autamme muuttamaan ideat
menestystuotteiksi. Toimitamme ratkaisuja tällä hetkellä useille toimialoille. Kasvunäkymämme ovat
selkeät, kun lähdemme laajentamaan omaa tuoteperhettämme, kuten juustonvalmistuslaitteita sekä
ruostumattomia uima-allasratkaisuja.
Nyt etsimmekin kasvun tueksi lisävahvistusta, jotta seuraava loikkaus on mahdollista saavuttaa.
Oletko sinä etsimämme sisältömarkkinoija?
Innostutko kasvumarkkinoinnista ja sisällöntuottamisesta? Etsimme osaajaa, joka auttaisi yritystämme
viemään markkinoinnin seuraavalle tasolle ammattimaisen sisällöntuotannon ja sen mitattavuuden
avulla. Tulevan sisällöntuottajan arkipäivään kuuluu markkinoinnin suunnittelua ja toteutusta, kuten
sujuvan somen puhuminen ja mittaaminen, blogien tuottaminen, asiakasmateriaalien kehittäminen sekä
kehittämisideoiden raportointi johdolle. Yksin ei kaikkea tätä tarvitse tehdä, vaan osaamista ja
ideointiapua saat markkinointitiimin vetäjältä ja yrityksemme toimarilta.
Onnistut meillä parhaiten, mikäli toimit luontevasti somessa, tykkäät kirjoittaa ja omaat idearikkaan ja
nuorekkaan, intoa puhkuvan työotteen. Kokemus tuloksekkaasta markkinoinnista katsotaan eduksesi.
Meillä on tarjota sinulle keskeinen rooli osana yrityksemme kasvua ja pääsetkin ratkomaan heti kärkeen
asiakkuuksiin ja markkinointiin liittyviä haasteita yhdessä tiimin kanssa. Meillä tulet saamaan rutkasti
vastuuta ja pääset konkreettisesti vaikuttamaan asioihin.
Pitkästä toimihistoriastamme huolimatta koemme olevamme melkein kuin start up, sillä ideat, energia ja
uuden kehittäminen sykkii tekemisessämme jatkuvasti. Meillä tehdään töitä tosissaan, mutta rennolla
otteella, jossa näkyy aina ammattitaitoisuus, uudistumishalukkuus ja laadukkuus. Pyrimme mullistamaan
perinteistä toimialaa ajattelemalla isommin ja jokainen uusi työntekijä tuo oman draivinsa ja ideansa
tarinaamme. Vantaalla sijaitsevassa toimipisteessämme sinut ottaa vastaan kotimainen perheyritys,
jonka työote on joustava ja nykyaikainen.
Me emme halua olla vain pelkkä tavanomainen konepaja, vaan visiomme on olla älykäs teräksisten
ratkaisujen tarjoaja. Tule osaksi mullistamaan perinteistä toimialaa ja kirjoittamaan yhdessä meidän
tarinaa! Tarjoamme sinulle upean mahdollisuuden kasvaa yhdessä yrityksen kanssa.
Odotamme hakemustasi innolla!
https://highmetal.ﬁ/ I https://mkt-dairy.ﬁ/ | 01260 Vantaa
Lisätiedot:
Emma Kolppanen
Aava & Bang Oy
markkinointivirittamo@bang.ﬁ
040 5130 206

HAKU
PÄÄLLÄ

LINE CARRIER OY
HAKUPROFIILI
Line Carrier on vuonna 2008 perustettu ketterä operaattoripalveluiden ja asiakaspalveluratkaisujen
tuottaja. Olemme osa SFG yhtiöt -konsernia ja sisaryhtiöitämme ovat DialOk ja Avaca. Yhteydenpitopalveluillamme tehostamme asiakasyritystemme henkilöstön tavoitettavuutta ja kehitämme yritysten
palvelutoimintaa. Toimipisteet meillä on Espoossa, Turussa, Oulussa, ja Kuhmossa. Teemme tiivistä
yhteistyötä operaattoreiden sekä kommunikaatioratkaisuja toimittavien yritysten kanssa. Olemme
hyvässä kasvuvauhdissa oleva yritys ja viime vuosina olemme laajentaneet ja vahvistaneet
yritystoimintaamme niin orgaanisesti kuin merkittävillä yritysostoilla.
Meillä on vahva markkinapositio ja haluamme kasvattaa näkyvyyttämme. Tähtäämme erityisesti myynnin
ja markkinoinnin tehostamiseen ja haemmekin myynnin ja asiakkuuksien pariin uusasiakashankintaan
soveltuvaa rohkeaa tekijää. Työtehtäviisi kuuluu uusasiakashankinta sekä asiakaskontaktointi. Lisäksi
työpäiviisi kuuluu asiakaspalavereita, Line Carrierin tuote- ja palveluportfolion esittelyä sekä hinnoittelua
ja tarjousten/sopimusten tekemistä yhdessä muun tiimin kanssa. Meillä myyntityö hoidetaan
nykyaikaisella otteella, jossa ovat vahvasti mukana inbound-markkinointi ja HubSpot CRM. Koska
toimenkuvaasi sisältyy paljon asiakkaiden kanssa työskentelyä, odotamme sinulta sujuvaa
kommunikointitaitoa.
Tässä työtehtävässä pärjää parhaiten aktiivinen ja energinen, asiakasrajapinnassa sopivasti kipinöivä
tyyppi. Sinulla saa olla tervettä kunnianhimoa ja kykyä ajatella kaupallisesti, mutta ennen kaikkea
arvostamme aitoa, maanläheistä persoonaa. Koet tiimityöskentelyn omaksesi ja sinulla on itseohjautuva
asenne sekä tekemisen draivia. Ensisijaisesti kaipaamme tiimimme suomen ja ruotsin kielitaidolla
varustettua tyyppiä, mutta tarvittaessa myös suomi–englanti -yhdistelmällä pärjää. Toivomme, että palat
halusta sukeltaa Telco-alalle ja sinulla on jo ennalta ymmärrystä digitaalisista kanavista. Aiemmalla
työkokemuksellasi ei ole meille merkitystä, jos asenteesi on kohdallaan, esimerkiksi
asiakaspalveluroolista voi ponnistaa tähän tehtävään oikein hyvin.
Ilmapiiri SFG yhtiöillä on rento ja matalahierarkkinen, joten oman äänen saa kuuluviin ja työntekijöiden
urakehityksestä huolehditaan. Voimakas kasvu näkyy yrittäjähenkisenä asenteena ja omasta
tekemisestä ollaan ylpeitä! Meille myönnettiin alkukeväästä Avainlippu-merkki, joka on tunnustus
luotettavasta ja kotimaisesta operaattoripalveluiden ja asiakasratkaisujen tuottamisesta.
Jos haluat kasvaa myynnin ammattilaiseksi huipputekijöiden kanssa, saatat olla meille sopiva tyyppi. Me
tarjoamme sinulle eväät myynnin urapolulle, sekä rennon ja monipuolisen työyhteisön. Toivomme, että
voit työskennellä ainakin aluksi toimistollamme merellisessä Keilaniemessä Espoossa. Mutta meillä
onnistuu myös etätöiden tekeminen.
www.linecarrier.ﬁ | 02150 Espoo
Lisätiedot:
Emma Kolppanen
Aava & Bang Oy
markkinointivirittamo@bang.ﬁ
040 5130 206
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TEKNIIKAN AKATEMIA
-SÄÄTIÖ | HAKUPROFIILI
Tekniikan Akatemia -säätiö on vuonna 2003 perustettu itsenäinen säätiö. Päätehtävämme on jakaa joka
toinen vuosi miljoonan euron arvoinen Millennium-teknologiapalkinto. Toimintamme tavoitteena on tehdä
tunnetuksi ihmisten elämänlaatua parantavia innovaatioita, tarjota neutraali yhteistyöfoorumi
elinkeinoelämälle, tiedeyhteisöille ja valtiollisille toimijoille sekä kannustaa nuoria tekniikan ja
luonnontieteiden pariin. Haemme Millennium-teknologiapalkinnolle vahvaa kansainvälistä näkyvyyttä ja
haluamme vahvistaa Suomen mainetta korkean teknologian maana.
Toimintamme pääpaino on vahvasti viestinnässä. Haluamme lisätä Millennium-teknologiapalkinnon
kansainvälistä näkyvyyttä sekä tunnettuutta. Etsimme toimintamme tueksi markkinointipainotteista
yhteisöasiantuntijaa. Työnkuvaasi kuuluu markkinoinnin suunnittelua ja toteutusta sekä yhteisöjen ja
verkostojen rakentamista. Tehtävä voi painottua osaamisesi mukaan esimerkiksi digimarkkinointiin, tai
sisällöntuotantoon ja somemarkkinointiin. Avustat sidosryhmätyössämme ja saat olla mukana
järjestämässä myös tapahtumia, kuten Millennium Innovation Forumia. Tulosten mittaaminen ja datan
analysointi tulevat olemaan tärkeä osa työtäsi, joten aiempi kokemus analytiikasta katsotaan eduksesi.
Olemme pieni työyhteisö ja jokaisella riittää omassa roolissaan tehtävää. Odotamme sinulta
itseohjautuvaa ja joustavaa työotetta. Annamme sinulle tarvitsemasi tuen, mutta emme ojenna
työtehtäviä eteesi valmiina, vaan sinulla tulee olla kyky ohjata ja johtaa itse omaa työtäsi. Toivomme, että
kerrot rohkeasti uusista ideoista sekä ratkaisuista tiimille. Hyvät organisointi- ja projektitaidot ovat työssä
menestymisen edellytys. Kokemus digitaalisten yhteisöjen ylläpidosta ja toiminnasta tai somen
aktiivisesta hyödyntämisestä yhteisöjen ja järjestöjen tarpeisiin katsotaan hakijalle eduksi.
Viestintäkielemme on englanti, joten työssä vaaditaan sujuvaa englannin kielen taitoa.
Olemme avoin, eteenpäin suuntautunut ja hyväntuulinen työyhteisö. Meillä vallitsee vahva
yhteenkuuluvuuden tunne ja joukkoomme mahtuu monenlaisia persoonia. Toivomme, että sanot omat
mielipiteesi aktiivisesti ja luotat myös rohkeasti omaan ammattitaitoosi. Haluamme edistää ihmisten
elämänlaatua teknologisia innovaatioita hyödyntäen ja meille on tärkeää olla mukana tukemassa
kestävää kehitystä. Toivomme, että myös sinä olet kehitys- ja teknologiamyönteinen ja sisälläsi palaa
halu parantaa maailmaa. Voit olla pohtijaluonne, jolla on vahva halu oppia uutta ja kiinnostusta ymmärtää
maailman tulevaisuutta.
Muutamme aivan pian ja uudet toimitilamme tulevat sijaitsemaan pääkaupunkiseudulla hyvien
kulkuyhteyksien varrella. Osittainen etätyö on mahdollista. Meillä on hyvät työsuhde-edut. Lisäksi saat
mahdollisuuden kasvattaa omia verkostojasi lukuisia sidosryhmiämme hyödyntäen. Mikäli maailmaa
parantava globaali työtehtävä markkinoinnin ja yhteisöjen parissa kiinnostaa, hae meille.
www.millenniumprize.org | 02150 Espoo
Lisätiedot: Emma Kolppanen, Aava & Bang Oy
markkinointivirittamo@bang.ﬁ
040 5130 206
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VITREA OY
HAKUPROFIILI
Lasi on meidän intohimomme. Me Vitrealla olemme erikoislasien ja innovatiivisten lasiratkaisujen
asiantuntijoita jo vuosikymmenten kokemuksella. Olemme vuonna 1952 perustettu erikoislasien
maahantuonti- ja markkinointiyritys. Etsimme yhdessä asiakkaan kanssa parhaan mahdollisen
lasiratkaisun juuri hänelle. Seuraamme alan trendejä ja kehitämme toimintaamme sekä
tuotevalikoimaamme jatkuvasti modernin rakentamisen tarpeisiin, ennakoiden ja asiakkaitamme
kuunnellen. Olemme iloisia ja ylpeitä siitä, että olemme saaneet palvella asiakkaitamme jo
vuosikymmenten ajan.
Etsimme innovatiiviseen tiimiimme uutta myynnin osaajaa vastaamaan kasvaneeseen kysyntäämme.
Olet etsimämme tyyppi, mikäli innostut asiakasrajapinnassa toimimisesta, kuten myynnistä sekä
asiakkaiden haasteiden ratkomisesta. Työpäivääsi kuuluu mm. tarjousten tekeminen,
asiakaskontaktointi sekä tilausten organisointi. Saatamme napata sinut myös mukaan
asiakastapaamisiin, joten supliikista asenteesta ja hyvistä puhelahjoista on meillä paljon hyötyä.
Tehtävässä pärjää parhaiten ulospäinsuuntautunut ja innokas tiimipelaaja, joka ei pelkää ryhtyä töihin.
Parhaimmassa tapauksessa sinulla on mielenkiintoa ja ymmärrystä rakennusalatuotteisiin tai kenties
jopa teknistä osaamista ja lahjoja piirtämiseen. Ei kuitenkaan hätää, jos näin ei ole – meille persoona on
kaikkein tärkein ja lupaamme perehdyttää sinut parhaalla mahdollisella tavalla. Kielitaitona odotamme
suomea ja englantia, jonka lisäksi matemaattisesta ymmärryksestä on meillä paljon hyötyä.
Toivomme, että tiimiimme löytyy aktiivinen, innostunut ja tuloshakuinen tekijä. Meillä pääset osaksi
vastuuntuntoista, asiantuntevaa ja tulevaisuuteen katsovaa työporukkaa. Sinut tullaan toivottamaan
tervetulleeksi kuuden hengen myyntitiimimme uudella toimistollamme Vantaan Petikossa, jossa
sinunkin työpisteesi tulee sijaitsemaan. Myös etätyön tekeminen on erikseen sovittaessa mahdollista.
Työnantajana olemme luotettava, vakavarainen ja omalla alallamme arvostettu.
Tarjoamme sinulle upean paikan kasvaa myynnin osaajaksi. Meillä pääset tekemään töitä trendikkään
rakennusmateriaalin parissa. Työmme tuloksia näkyy mm. Kiasman alkuperäisessä julkisivussa sekä
Helsingin Keskustakirjasto Oodissa. Olisitko juuri sinä oikea tyyppi mukaan meidän kasvutarinaamme?
https://vitrea.ﬁ/ I 01720 Vantaa
Lisätiedot:
Emma Kolppanen
Aava & Bang Oy
markkinointivirittamo@bang.ﬁ
040 5130 206

