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Haussa joulusesonkiin
tuotantotyöntekijöitä

Ifolor on kuvatuotteiden markkinajohtaja Suomessa. 
Nyt etsimme tuotantotyöntekijöitä joulusesonkiin.

Hae heti!

Innostuitko?

Lähetä hakemuksesi pikimmiten osoitteessa 
www.amiko.fi ja nappaa itsellesi juuri tämä 
työ! Aloitamme haastattelut jo hakuaikana 
ja täytämme paikat heti sopivien 
henkilöiden löydyttyä.

Hakuohjeet:

Täytä hakemuksesi osoitteessa www.amiko.fi.

Seuraa meitä:

         linkedin.com/company/ifolorsuomi

         @ifolorfi

         @ifolor.fi

Ettei elämä unohtuisi.

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

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

Oletko reippaalla asenteella varustettu tekijä, jolla on 
loppuvuoden suunnitelmat vielä auki? Haluaisitko päästä 
tekemään merkityksellisiä kuvalahjoja ja -muistoja?  
Jatka lukemista, meillä on töitä juuri sinulle!

Haemme Keravalle reippaita tuotantotyöntekijöitä 
joulusesonkiin. Tulevassa työssäsi valmistat yksilöllisiä 
kuva- sekä lahjatuotteita asiakkaiden toiveet toteuttaen. 
Meillä saat työhön kattavan perehdytyksen, joten aiempaa 
kokemusta ei vaadita. Työntekijänä olet ripeä ja teet annetut 
tehtävät huolella. Arvostamme erityisesti hyviä kädentaitoja. 
Motivoitunut asenne, tarkkuus sekä hyvä peruskunto ovat 
kuitenkin tärkeimmät onnistumisen avaimet. Työ edellyttää 
myös sujuvaa suomen kielen taitoa ja täysi-ikäisyyttä.

Työt alkavat porrastetusti alkaen viikosta 40 ja työt kestävät 
viikolle 51. Työtä tehdään aluksi päivävuorossa, mutta 
loppuvuoden aikana siirrytään 2-vuoroon, myös välivuorot ja 
yövuorot ovat mahdollisia. Lähempänä joulua töitä on myös 
viikonloppuisin. Tarjolla on mukava ja merkityksellinen työ 
kivassa tiimissä, henkilökuntaetuja unohtamatta!
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