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Haussa 
Huollon tiiminvetäjä
Ifolor on kuvatuotteiden markkinajohtaja Suomessa. Nyt etsimme uutta työkaveria vakituiseen 
työsuhteeseen huollon tiiminvetäjäksi.

Hae 11.10. 
mennessä

Olisitko oikea henkilö tehtävään?

Jätä hakemuksesi pian, sillä paikka 
täytetään heti sopivan henkilön löydyttyä! 
Lisätietoja tehtävästä antaa mielellään 
Baronan Markus Korpela 
puh. 050 464 8493 (arkisin klo 13–14).

Hakuohjeet:

Täytä hakemuksesi viimeistään 11.10.2021 
mennessä alla olevan linkin kautta: 

https://bit.ly/3lVZbIE

Seuraa meitä:

         linkedin.com/company/ifolorsuomi

         @ifolorfi

         @ifolor.fi

Ettei elämä unohtuisi.

Elämä on täynnä hetkiä – suuria ja pieniä,  
herkkiä ja voimakkaita. Hetket elävät mie-
lessämme, mutta niitä on vaikea tallentaa. 
 Onneksi meillä on valokuvat. Me ifolorilla 
autamme ja innostamme ihmisiä tallentamaan 
elämänsä tärkeimmät hetket kestäviksi muis-
toiksi – omaksi ja muiden iloksi. Ettei elämä 
unohtuisi. 

Panostamme erityisesti digitaalisten palve-
lujemme kehittämiseen. Muutosmatkamme 
on ollut huikea, sillä olemme olleet mukana 
tallentamassa suomalaisten elämän huippu-
hetkiä vuodesta 1926, ja meidät on aiemmin 
tunnettu Helioksena, Kuva-Sampona ja Ifinä. 
Tiesitkö, että Kymppikuva on ympäri maailmaa 
levinnyt keksintömme? Tänä päivänä meitä 
ifolorilaisia kuva-asiantuntijoita on Suomessa 
70 ja joulusesonkina henkilöstön määrä 
kaksinkertaistuu. Olemme ylpeitä siitä, että 
Keravan kuvatehtaallamme syntyy vuosittain 
tilauksesta yli miljoonaa personoitua kuva-
teosta ja -tuotetta, jotka ilahduttavat asiak-
kaitamme ympäri Suomen. Haemme vahvaa 
kasvua muista Pohjoismaista, ensisijaisesti 
Ruotsista. Työssämme yhdistyy kotimaisuus ja 
kansainvälisyys. Olemme osa perheomisteista 
sveitsiläistä konsernia, joka toimii kaikkiaan 15 
maassa.

Hakijoilta odotamme teknistä 
koulutustaustaa, esimerkiksi sähkö-, 
kiinteistö- tai konealalta. Toivomme 
sinulta aiempaa työkokemusta huolto- 
ja kunnossapitotoiminnasta, sekä aitoa 
kiinnostusta esimiestyötä kohtaan. Omaat 
hyvät vuorovaikutus- ja organisointitaidot, 
ja pystyt suoriutumaan tehtävistäsi myös 
paineen alla. Haemme erityisesti ihmisten 
kanssa toimeen tulevaa tiimipeluria 
tiiviiseen työyhteisöömme. Työssä 
menestyminen vaatii joustavaa työotetta, 
sujuvaa suomen kielen taitoa sekä hyvää 
käytännön kielitaitoa englannin osalta.

Tarjoamme sinulle vastuullisen tehtävän 
ja edellytykset tehdä työsi aina turvallisesti 
nykyaikaisilla työmenetelmillä. Työsuhteesi 
alussa järjestämme sinulle kattavan 
perehdytyksen tehtäviisi, jonka lisäksi 
saat osaavan organisaation jatkuvan tuen. 
Tehtävässä pääset osaksi kolmihenkistä 
ammattitaitoista tiimiä, saat mukavia 
työkavereita sekä rennon ja siistin 
työympäristön. Työkaverit ovatkin meille 
erittäin tärkeitä ja panostamme jatkuvasti 
niin työturvallisuuteen kuin osaamisen 
kehittämiseen ja koulutukseen.

Etsimme motivoitunutta ja toimeen 
tarttuvaa kunnossapitoalan ammattilaista 
huollon tiiminvetäjäksi Keravan tehtaal-
lem me. Tehtävä sisältää monipuolisia 
kunnossapito- ja huoltotehtäviä, sekä 
pienen ja tehokkaan huoltotiimin 
organisointia. Tehtävään rekrytoinnista 
vastaa Barona, mutta valittu henkilö 
työllistyy suoraan ifolorille vakituiseen 
työsuhteeseen.

Huollon tiiminvetäjän vastuulla on 
varmistaa tehtaan laitteiston sujuva ja 
häiriötön toiminta. Tehtäviisi lukeutuu 
kolmen hengen asentajaporukan 
huoltotöiden suunnittelu, organisointi, 
aikataulutus ja raportointi. Porukan 
ollessa tiivis, myös sinun työhösi 
lukeutuu päivittäiset kunnossapito- ja 
vikakorjaustehtävät. Toimit tiiviissä 
yhteistyössä mm. tuotannon, 
alihankkijoiden ja laitevalmistajien 
kanssa. Kehität ja osallistut alueesi 
ennakoivaan, parantavaan ja korjattavaan 
kunnossapitoon.

Tiiminvetäjän työaika on 37,5 h/vko  
pääasiassa arkisin porrastetussa 
päivävuorossa, mutta työhön sisältyy 
sesonkina myös ilta- ja viikonloppuvuoroja.
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