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

Haetaan UPM Metsälle kolmea (3) työntekijää
metsänomistajien kontaktointiin
Asiakaskontaktoinnissa työnkuvana on olla puhelimitse yhteydessä metsänomistajiin UPM Metsän
tarjoamilta asiakaslistoilta ja pyrkiä aktivoimaan ja kasvattamaan metsänomistajien kiinnostusta
metsävarojen käyttöön. Tarkoituksena on selvittää heidän kiinnostustaan tehdä yhteistyötä UPM Metsän
kanssa ja lisätä tietoisuutta UPM Metsän tarjoamista metsänomistajapalveluista. Puheluissa tärkeänä osana
on myös suositella ja kannustaa metsänomistajia rekisteröitymään UPM Metsän Verkkopalveluun. Tämän
lisäksi metsäomistajilta pyydetään markkinointilupaa.
Työ tehdään etätyönä puhelimitse. Työssä käytetään työntekijän omaa puhelinta ja tietokonetta, mutta
UPM tarjoaa työntekijälle puhelinliittymän. Uniforst tarjoaa työntekijälle Finder-tunnukset. Työn
suorittamisessa käytetään myös Teams -sovellusta, joten sen käytön tulisi olla tuttua.
Työ sijoittuu ajalle 11.10.-10.12.2021. Soittotyötä voi tehdä joustavasti oman aikataulun mukaisesti,
kuitenkin siten, että soitot ajoittuvat arkisin klo 8–20 ja lauantaisin klo 10–16. Työhön kuuluu palkallinen
perehdytys, joka järjestetään kahtena päivänä viikolla 40. Perehdytykset pyritään järjestämään UPM
Metsän toimistolla (Alvar Aallon katu 1, Helsinki) molempina päivinä. Perehdytyspäivät sovitaan tarkemmin
lähempänä ajankohtaa.
Työntekijä ei saa työskennellä samaan aikaan vastaavanlaisessa työssä. Hakemuksessa katsotaan eduksi
työntekijän aiempi työkokemus vastaavista tehtävistä tai myyntityöstä.
UPM:n ja Uniforstin yhteistyö on jatkunut menestyksekkäästi jo pitkään ja tälläkin kertaa tarjolla on
työpaikka, jossa saa hyödyllistä kokemusta asiakaskontaktoinnista ja myyntityöstä sekä pääsee luomaan
työelämäverkostoja. Uniforstin kautta UPM:lle työllistyneet ovat pitäneet työstään paljon ja kertoneet
saaneensa arvokasta kokemusta työelämää varten. Moni työntekijöistämme on myös jatkanut
työsopimustaan osa-aikaisena opintojen ohella pidempäänkin.

Työmäärä ja ajankohta:
• 11.10.–10.12.
• Palkallinen perehdytys viikolla 40
• Työtä keskimäärin 30 h/kk
Palkkaus:
• 14 €/h + 9 % lomakorvaus.
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Odotamme:
Metsäistä perusosaamista
Hyvää myyntiasennetta
Mahdollisuutta käyttää työssä omaa puhelinta ja tietokonetta, jossa Microsoft Office -paketti

Tarjoamme:
Työkokemusta uusasiakashankinnan tehtävistä
Tilaisuuden verkostoitua ja saada jalkaa oven väliin UPM Metsälle
Hyvän palkkatason ja tilanteeseen sopivan etätyömahdollisuuden
Eduiksi luetaan Uniforstin jäsenyys ja rekrytointipäätökset pohjautuvat Uniforstin rekrytointikriteereihin.

Hae paikkaan lähettämällä kirjallinen hakemus ja CV sähköpostitse sunnuntaihin 3.10.2021 klo
18 mennessä osoitteeseen taija.marttila@uniforst.fi. Kerro hakemuksessasi tehtävään liittyvä
osaamisesi. Henkilöstövastaava yhdessä toimitusjohtajan ja hallituksen kanssa vastaa
rekrytointien etenemisistä.

