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Haussa 
järjestelmäasiantuntija
Ifolor on kuvatuotteiden markkinajohtaja Suomessa. Nyt etsimme itsellemme uutta työkaveria 
vakituiseen työsuhteeseen IT-tiimiimme.

Hae paikkaa
11.6. mennessä

Enemmän iloa lempikuvista

Me Ifolorilla autamme ja innostamme ihmisiä tallentamaan 
elämänsä tärkeimmät hetket kestäviksi muistoiksi – omaksi ja 
muiden iloksi. Tarjoamme parhaat ideat, palvelut ja tuotteet 
kuvista nauttimiseen kaikissa tilanteissa.

Olemme olleet mukana tallentamassa suomalaisten elämän 
huippuhetkiä vuodesta 1926, ja täällä meidät on aiemmin 
tunnettu Helioksena, Kuva-Sampona ja Ifinä. Kymppikuva 
on ympäri maailmaa levinnyt keksintömme, ja nykyään 
kehitämme erityisesti digitaalisia palveluitamme. Laatu ja 
asiakkaidemme tyytyväisyys ovat meille kunnia-asioita. Tänä 
päivänä meitä ifolorilaisia kuva-asiantuntijoita on Suomessa 
70 ja joulu sesonkina henkilöstön määrä kaksinkertaistuu. 
Keravan kuvatehtaallamme syntyy vuosittain tilauksesta yli 
miljoonaa  uniikkia kuvateosta ja -tuotetta, jotka ilahduttavat 
asiakkaitamme ympäri Suomen. Haemme vahvaa kasvua 
muista Pohjoismaista, ensisijaisesti Ruotsista. Perheomistei-
sen konsernin pääkonttori sijaitsee Sveitsissä ja toimimme 
kaikkiaan 15 maassa.

Haemme kivaa ja osaavaa työkaveria IT-osastolle. Tehtävässä 
tulet olemaan jäsenenä kahdessa tiimissä: IT-tuotanto ja ERP-tiimi. 

Olet tärkeä linkki tuotantoympäristön ja IT-tuotannon välillä.
Ratkaiset ongelmia ja olet mukana uusien laitteiden käyttöön-
otoissa. Osallistut uusien tuotteiden vaatimien järjestelmä-
muutosten toteuttamiseen ja konfiguroit järjestelmiä tarpeen 
mukaan. Tuet tuotantoympäristön prosesseja. Järjestelmä-
asiantuntijana olet aktiivinen ja keskusteleva.

ERP-ympäristön osalta tehtäviin liittyvät päivittäiset tukitoimet. 
Käytössämme on D365. Testaat myös ERP:n eli D365 uusia omi-
naisuuksia ja suoritat konfigurointia. Teet työtä monipuolisesti 
talon sisällä eri tiimien kanssa sekä Suomessa että Sveitsissä, 
työskentely kielenä suomi ja englanti.

Odotamme sinulta vuorovaikutustaitoa ja asiakaspalveluasennet-
ta. Ymmärrät tuotannon kokonaisuuksia ja osaat käsitellä asioita 
myös prosessitasolla. Olet jo ollut mukana työelämässä ja etsit 
sitoutunutta työsuhdetta. Omaksut ja ideoit uusia asioita.

Sinulla on perustuntemus käyttöjärjestelmistä ja toiminnan-
ohjauksesta. D365 ja Office365 -ympäristöt ovat sinulle tuttuja. 
Tunnet myös verkon perusteet. 

Työ on normaalisti päivätyötä, mutta sesonkiaikoina sinulla tulee 
olla valmius myös iltavuoroon. Varsinkin kiireisinä aikoina korostu-
vat priorisointitaidot.

Arvostamme koodaustaitoa C# -kielellä (Wpf, forms) ja Visual 
 Studion käyttökokemusta. Eduksi on palvelin ja Azure-osaaminen 
sekä SQL-kielen ja Linuxin osaaminen

Tarjoamme pitkäaikaisen työsuhteen tunnetussa, vakavaraisessa 
ja uudistuvassa yrityksessä. Saat olla mukana toteuttamassa 
ihmisten upeita kuvamuistoja. Meillä työskentelee pitkänlinjan 
ammattilaisia, joilta saat tukea tehtävässäsi.

Kiinnostuitko?

Henkilöstöpalveluyritys Operaria 
Headhunting & Recruiting avustaa meitä 
hakuprosessissa. Jos kiinnostuit, lähetä 
hakemuksesi ja CV:si palkkatoiveineen 

”Hae paikkaa” -linkistä tai www.operaria.fi
-sivuston kautta 11.6.2021 mennessä. 
Käymme hakemuksia läpi saapumis-
järjestyksessä. 

Heräsikö kysyttävää?

Tiedusteluihin vastaa 
Operarian konsultti 
Juha Aaltonen, 044 984 7636 tai   
juha.aaltonen@operaria.fi.
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