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Metsäylioppilaiden Osuuskunta Uniforst on Helsingin yliopiston Maatalous-metsätieteellinen
tiedekunnan Metsätieteiden laitoksen opiskelijoiden vuonna 2013 perustama osuuskunta.

Haetaan Uniforstille kolmea (3) toimihenkilöä
Avoimet toimihenkilöpaikat: talouden toimihenkilö, henkilöstövastaava sekä myynnin ja markkinoinnin
toimihenkilö. Hakuvaiheessa haetaan kaikkia paikkoja, mutta kerro hakukirjeessä mieluisimmat
toimialueesi.
•

Talouden toimihenkilön tehtäväkokonaisuuksia ovat palkanmaksu, laskutus, kirjanpito ja muut
taloushallinnon työtehtävät, kuten laskutuspalveluprojektien koordinointi osana taloustiimiä.

•

Henkilöstövastaavan työtehtävät liittyvät pääosin rekrytointiin ja siihen liittyvien papereiden
hoitoon (työtarjoukset, -sopimukset ja -todistukset). Vastuualueeseen kuuluvat myös yhteydenpito
työntekijöihin ja heidän työntekonsa edellytyksistä huolehtiminen.

•

Myynnin ja markkinoinnin toimihenkilön vastuualueella työtehtävät sisältävät mm. asiakkaiden
kontaktointia, markkinointiviestinnän suunnittelua sekä sisällön tuottamista Uniforstin eri
sosiaalisen median kanaviin. Keskeisenä osakokonaisuutena on lisäksi tiedottaminen jäsenistön ja
asiakkaiden suuntaan.

Toimihenkilöt palkataan aluksi kuudeksi kuukaudeksi, jonka jälkeen tehdään mahdollinen jatkosopimus.
Viikoittainen työmäärä vaihtelee, mutta keskimäärin työtunteja kertyy noin 10 h/viikko. Työ on joustavaa
etätyötä, mikä sopii erittäin hyvin opiskelijalle.
Työmäärä yhteensä: Työmäärä vaihtelee, mutta keskimäärin noin 10h/viikko/toimihenkilö
Palkkaus: 11 €/h + 9% lomakorvaus
Mahdolliset haastattelut ovat lokakuun puolivälissä, aikatauluista kerrotaan myöhemmin. Työt alkavat
perehdytyksellä mahdollisimman pian rekrytoinnin päätyttyä.

Etsimme henkilöä:
Joka on kiinnostunut osuuskuntamme toiminnasta ja halukas kehittämään Uniforstia jatkossa
Pitää tiimityöskentelystä
On hyvin tavoitettavissa, sillä jotkin työtehtävät voivat olla kiireellisiä

Eduksi luetaan:
Uniforstin jäsenyys
Aiempi työkokemus edellä mainituista työtehtävistä joko töiden tai opintojen kautta
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Tarjoamme:
Uniforstin toimihenkilötöissä pääset soveltamaan opiskeluiden kautta tullutta tietoa, harjaannut
linkittämään teoreettiset asiat käytäntöön sekä ennen kaikkea opit valtavasti uusia yritysmaailmassa
tarvittavia taitoja.
Mahdollisuutta vaikuttaa metsäylioppilaiden työkokemuksen kartuttamiseen
Kiinnostavaa työtä, jota pystyy tekemään hyvin opintojenkin ohella

Lisätietoja tehtävistä voi kysellä:
Talouden toimihenkilö: Osmo Suominen (osmo.suominen@uniforst.fi)
Henkilöstövastaava: Tuulia Lahtinen (tuulia.lahtinen@uniforst.fi)
Myynnin ja markkinoinnin toimihenkilö: Ville Sorsa (ville.sorsa@uniforst.fi)

Hae paikkaan lähettämällä kirjallinen hakemus ja CV sähköpostitse 5.10.2018 kello 22 mennessä
osoitteeseen tuulia.lahtinen@uniforst.fi. Kerro hakemuksessasi tehtävään liittyvä osaamisesi.

