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Haussa Team Lead -
People & Culture
Ifolor on kuvatuotteiden markkinajohtaja Suomessa. Nyt etsimme itsellemme uutta työkaveria 
vakituiseen työsuhteeseen kehittämään People and Culture -toimintoamme Pohjoismaissa.

Haku 23.5. 
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 kuva-
tehtaallamme syntyy vuosittain tilauksesta yli miljoonaa uniik-
kia kuvateosta ja -tuotetta, jotka ilahduttavat asiakkaitamme 
ympäri Suomen. Haemme vahvaa kasvua muista Pohjoismaista, 
ensisijaisesti Ruotsista. Perheomisteisen konsernin pääkonttori 
sijaitsee Sveitsissä ja toimimme kaikkiaan 15 maassa.

Team Lead, People & Culture

Haemme energistä HR-ammattilaista kehittämään  
People & Culture -toimintoamme Pohjoismaissa. Tehtävä 
on organisaatiossa uusi ja pääset aidosti vaikuttamaan ja 
rakentamaan liiketoimintaa tukevia HR-prosesseja. 

Toivomme, että omaat aikaisempaa kokemusta ja näyttöjä 
vaativista HR tehtävistä. Toimit luontevasti sekä tuotannollisten 
että hallin nollisten tiimiemme kanssa. Henkilöstön hyvinvointi 
ja kehittyminen sekä tavoiteohjatun kulttuurin kehittäminen 
ovat strateginen tavoitteemme. Olet mukana kehittämässä 
valmentavaa esimiestyötä, sisäistä viestintää ja henkilöstön 
osaamispolkuja. Näiden lisäksi HR:n perusprosessit sekä 
lainsäädäntö ovat sinulle tuttuja ja esimiestemme tukeminen 
niissä käy sinulta luontevasti ja vahvalla ammattitaidolla.

Toivomme, että olet toimintaotteeltasi aktiivinen ja 
oma-aloitteinen. Omaat erinomaiset vuorovaikutus- ja 
neuvottelutaidot sekä suomeksi että englanniksi.

Sinulla on aikaisempaa kokemusta kansainvälisestä yrityksestä. 
Raportoit tehtävässä Pohjoismaiden toimitusjohtajalle 
Suomeen sekä matriisissa  konsernin HR-johtajalle Sveitsiin. 
Olet osa Nordic johtoryhmäämme.

Kiinnostuitko?

Kysy lisätietoja Martti Kankaalta 
puh. 040 700 7754 tai 
martti.kangas@hrlegal.fi 

Hakuohjeet:

Täytä hakemuksesi viimeistään 23.5.21 
mennessä alla olevan linkin kautta: 

https://bit.ly/3vFCRWW

Seuraa meitä:

         linkedin.com/company/ifolorsuomi

         @ifolorfi

         @ifolor.fi
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