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

Haetaan metsänhoitoyhdistyksille metsänomistajien
kontaktointitiimiin kolmea-neljää (3-4) työntekijää
Työnkuvana on olla puhelimitse yhteyksissä metsänomistajiin ja kartoittaa heidän tarpeitaan liittyen heidän
metsävarallisuuteensa, sekä lisätä omistajien tietoisuutta metsänhoitoyhdistysten palveluista.
Työ on projektiluontoista, ja sitä suoritetaan aina työntekijän sitoutuessa uusiin soittolistoihin noin 40
h/kk/työntekijä, yhdessä kontaktilistauksessa on noin 300-500 kappaletta kontakteja. Työntekijällä ei ole
velvollisuutta ottaa uutta kontaktilistausta tehtäväkseen, eikä Uniforstilla velvollisuutta tarjota työtä. Työtä
tehdään vain, kun metsänhoitoyhdistyksillä on tarvetta kontaktointiin. Työ suoritetaan puhelimitse ja
pääosin etänä. Työvälineinä ovat oma tietokone (Google Chrome- selain) sekä oma puhelin ja
metsänhoitoyhdistyksen tarjoama liittymä.
Työmäärä yhteensä: Arviolta n. 40h/kk/työntekijä, kun työntekijä ottaa projektin vastaan. Tiimin työt
alkaisivat 2019 tammikuussa lomien jälkeen ja työsopimusten pituudet voidaan käydä läpi jokaisen
työntekijän kanssa erikseen. Odotamme kuitenkin sitoutumista tiimiin vähintään 3 kuukauden ajaksi.
Ota kantaa käytettävyydestäsi työhakemuksessasi!
Palkkaus:
Tuntipalkkaus: 13€/h + 9% lomakorvaus + kilometrikorvaus tarpeen mukaan.
TAI
Provisiopalkkaus: 11 €/h + 0,5 €/vastattu puhelu + 4 €/metsänomistajan kontaktipyyntö + 9 % lomakorvaus
+ kilometrikorvaus tarpeen mukaan.
Lähtökohtaisesti palkanmaksu tapahtuu provisiomallin mukaisesti, ellei ennen kyseisen kontaktilistauksen
aloittamista toisin sovita.
Työ sisältää palkallisen perehdytyksen. Työntekijä ei saa työskennellä samaan aikaan vastaavanlaisessa
työssä.

Etsimme henkilöä:
Joka on asiakaspalveluhenkinen
Joka sitoutuu työhön
On aktiivinen ja tehokas etätyöntekijä
Eduksi luetaan aikaisempi työkokemus puunhankinnasta, puhelinmarkkinoinnista tai metsänomistajien
kontaktoinnista
Eduksi luetaan ruotsin kielen osaaminen

Tarjoamme:
Erinomaisen palkkatason
Joustavan työmahdollisuuden opintojen ohella
Kokemusta metsäalan asiakaspalvelusta
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Eduiksi luetaan Uniforstin jäsenyys ja rekrytointipäätökset pohjautuvat Uniforstin rekrytointikriteereihin.

Hae paikkaan lähettämällä kirjallinen hakemus ja CV sähköpostitse 2.12.2018 klo 12 mennessä
osoitteeseen vaino.vahteristo@uniforst.fi. Kerro hakemuksessasi tehtävään liittyvä osaamisesi.
Lisätietoja antaa henkilöstövastaava Väinö Vahteristo tai puheenjohtaja (ville.sorsa@uniforst.fi).
Henkilöstövastaava yhdessä toimitusjohtajan ja hallituksen kanssa vastaa rekrytointien
etenemisistä.

