Metsäylioppilaiden Osuuskunta Uniforst
c/o Helsinki Think Company
PL 25
00014 Helsingin Yliopisto
Y-tunnus: 2578230-1

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

Haetaan Kon-Tiki Tours:lle useaa työntekijää maa- ja
metsätalousmatkojen suunnittelijan tehtäviin
Kon-Tiki Tours tarjoaa asiakkailleen räätälöityjä maa- ja metsätalousalan opintomatkoja ympäri maailmaa.
Kon-Tiki suunnittelee ja järjestää matkoja yhteistyössä muun muassa eri maa- ja metsätalousalan
toimijoiden kanssa. Kon-Tiki Tours hakee osaavia maa- ja metsätalousalan opiskelijoita tai valmistuneita
mukaan ideoimaan ja suunnittelemaan näitä opintomatkoja. Työ tarjoaa myös hienon mahdollisuuden
päästä mukaan ulkomaanmatkoille opastamaan ja oppimaan. Eduksi katsotaan hakijan kyky osallistua
matkoille matkajohtajan tai asiantuntijan roolissa, jossa tarvitaan johtamiskykyä ja
ulospäinsuuntautuneisuutta. Matkoilla voi olla mukana myös ammattilaismatkanjohtaja ja paikallisoppaat.
Kon-Tiki Tours:n toimistot sijaitsevat Helsingissä, Turussa, Rovaniemellä ja Kuusamossa, mutta sinun
asuinpaikkasi voi olla missä tahansa.
Työnkuva koostuu pääasiassa matkaohjelmien kehittelystä ja ideoinnista, tarkoituksena järjestää alan
ajankohtaisiin asioihin keskittyviä matkoja. Sinulta toivotaan siis luovuutta sekä tietämystä alan
tärkeimmistä trendeistä, aallonharjasta ja mielenkiintoisista alan tutustumiskohteista. Matkasuunnittelun
käytännönjärjestelyt hoituvat toimeksiantajan tarjoamien ammattilaisten toimesta, joten sinulle keskeisin
toimenkuva on ideointi, asiantuntemus sekä kiinnostus matkojen sisällöntuotantoon ja mahdollinen
osallistuminen matkoille matkanjohtajana. Tuki työtä tehdessä on aina käsillä ja työparinasi on aina alan
ammattilainen. Kon-Tiki Tours tarjoaa matkasuunnittelun tueksi osaavan ja innovatiivisen organisaation
sekä kattavan globaalin kumppani- ja kontaktiverkoston.
Kon-Tiki järjestää useita matkoja vuodessa, jotka sijoittuvat keväälle ja syksylle. Matkasuunnittelutyöt ovat
projektiluontoisia ja ne pyritään jakamaan tasaisesti työntekijöiden kesken. Tällä rekrytoinnilla luodaan
toimeksiantajalle työntekijärinki, josta työntekijät voivat ottaa matkasuunnittelutehtävän vastaan sen
tullessa ajankohtaiseksi. Työn vastaanottaminen on vapaaehtoista, mutta valituilta hakijoilta toivotaan
sitoutumista ja innostusta työtä kohtaan. Toimeksiantaja vastaa työhön perehdytyksestä ja perehdytys on
palkallista työaikaa.
Työn kesto, jakautuminen ja ajankohdat:

•
•
•

Työmäärä yhden matkan suunnittelua kohden on arviolta n. 10h. Tämän lisäksi on
mahdollista osallistua matkalle matkanjohtajana tai oppaana.
Työ jakautuu ensisijaisesti sen mukaan, kuka projektin ottaa vastaan. Mikäli vastaanottajia
on monta, työ pyritään jakamaan tasaisesti.
Työt ajoittuvat ajalle ennen matkan järjestämistä. Matkoja on pääasiassa keväisin ja
syksyisin. Yksittäisen matkan suunnittelu voi alkaa jopa vuosi ennen matkan ajankohtaa.

Palkkaus:
• 14€/työtunti + 9%- lomakorvaus.
• Palkkaa maksetaan matkasuunnittelusta toteutuneiden työtuntien perusteella.
• Matkoille osallistumisesta maksetaan tapauskohtaisesti sovittava kokonaiskorvaus sekä
päiväraha Verohallinnon ohjeistuksen mukaisesti.
• Työsopimus kirjoitetaan työntekijän ja toimeksiantajan välillä.
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Etsimme henkilöä:
Jolla on sujuva englannin kielitaito
Kyky luovaan ja oma-aloitteiseen työskentelyyn
Hyvät vuorovaikutustaidot
Hyvä maatalousalan perusosaaminen
Tietoa alan ajankohtaisista teemoista ja tulevaisuuden kehityksestä

Tarjoamme:
Loistavan mahdollisuuden verkostoitumiseen alan osaajien kanssa suomessa ja ulkomailla
Upean mahdollisuuden oppia omasta alastasi myös kansainvälisesti
Tilaisuuden työskennellä alan osaajien kanssa kiinnostavassa työympäristössä
Monipuolisen ja kiinnostavan työmahdollisuuden opintojen oheen
Mahdollisuuden päästä mukaan matkoille
Kerro hakemuksessasi kielitaidostasi sekä muusta kulttuuri- ja maakohtaisesta tuntemuksestasi. Kerro
meille myös, mikä on sinun erikoisosaamistasi maatalousalalla.

Kon-Tiki Tours täyttää paikkoja sopivien hakijoiden löydyttyä.

Hae paikkaan lähettämällä kirjallinen hakemus ja CV sähköpostitse 31.3.2020 kello 21 mennessä
osoitteeseen vaino.vahteristo@uniforst.fi. Kerro hakemuksessasi tehtävään liittyvä osaamisesi ja
kokemuksesi. Kerro myös alakohtaisesta osaamisestasi. Henkilöstövastaava yhdessä
toimitusjohtajan ja hallituksen kanssa vastaa rekrytointien etenemisistä.

