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LED Future Oy kehittää uutta innovatiivista desinﬁointitekniikkaa erilaisiin ympäristöihin.
UVC-LED -teknologialla tuotetut desinﬁointiratkaisumme ovat ekologisia, energiatehokkaita ja
pitkäikäisiä. Meillä on syvällinen ammattitaito materiaalien, ajoneuvojen, tilojen ja myös pienten
esineiden UVC-LED -desinﬁoinnista. Meidän kehittämä teknologia mahdollistaa UV-pohjaisten
desinfektiojärjestelmien asentamisen ja kehittämisen erilaisiin ympäristöihin ja käyttötarkoituksiin.
Visionamme on olla kansainvälinen luotettava toimija desinfektioita vaativissa ratkaisuissa.
Olemme tuomassa markkinoille uutta tuotetta ja kansainvälistymisen tueksi etsimme tiimiimme
viennin osaajaa. Rooli on uusi, joten pääset rakentamaan ja muotoilemaan täysin uutta työtehtävää.
Tärkeimpiin tehtäviisi kuuluu jälleenmyyntiverkoston rakentaminen ja kartuttaminen. Työpöydältäsi löytyy
myös markkinatutkimuksen tekeminen viennin tueksi sekä uusien asiakkaiden kontaktoimista – siispä
sinulla tulee olla rohkeutta tarttua myös luuriin.
Monipuolinen kielitaito katsotaan suureksi eduksi, sillä kohdemaamme ovat Euroopassa ja
Pohjoismaissa. Odotamme osaajalta korkeaa englannin kielen tasoa sekä avointa ja itseohjautuvaa
työotetta. Porukkaamme sopii persoona, joka ei pelkää tarttua hommiin, eikä epäröi kertoa
mielipidettään. Aiemmasta kokemuksesta myyntityön parissa on hyötyä, mutta oikea persoona on meille
ensisijaisesti tärkein. Olisi huippua, jos sinulle on kertynyt kokemusta eläinten parissa työskentelystä,
sillä uusi vientiin keskittyvä tuotteemme liittyy eläimiin ja terveydenhuoltoon. Eläinlääketieteellisestä/
lääketieteellisestä taustasta on myös etua tässä positiossa.
Pienessä neljän hengen start up -yrityksessämme pääset tekemään monipuolisesti erilaisia tehtäviä, eikä
yksikään työpäivä ole samanlainen. Meidän kanssamme sinulla ei taatusti tule tylsää, sillä meillä jos
missä huumori kukkii. Olemme kaikki erilaisia persoonia erilaisista taustoista, mikä on mielestämme
työyhteisömme suuri rikkaus. Työnantajana olemme avoin ja pyrimme aina hyödyntämään jokaisen omia
vahvuuksia. Meillä töitä tehdään tiiviisti toistemme kanssa.
Jos haluat päästä mukaan valloittamaan maailmaa innovatiivisilla ratkaisuilla sekä rakentamaan itsellesi
sopivaa ja inspiroivaa positiota viennin pariin, haethan meille töihin! Me olemme tulevaisuuden
terveyden tyyssija, jossa saat äänesi kuuluviin ja kättesi jäljen näkyviin. Toimistomme sijaitsee Kuopiossa
Novapoliksessa ja myös etätyö yksittäisinä päivinä on mahdollista.
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