Jungheinrich Lift Truck Oy
Yrityksestä:
Jungheinrich kuuluu alallaan maailman vanhimpiin ja suurimpiin trukkien valmistajiin - olemme maailmalla
kolmanneksi suurin ja Euroopassa toiseksi suurin. Päämääränä on aina ollut laatu, kestävyys, kokonaistaloudellisuus,
turvallisuus ja teknologian edistyksellisyys.
Yli 50 vuoden ajan on Suomessa ajettu Jungheinrichin trukeilla. Toiminta aloitettiin Suomessa toukokuussa 2004.
Yritys tarjoaa kaikkea trukkeihin liittyvää palvelua - myynnin, huollon, varaosien ja teknisen tuen palvelut. Toimipiste
Keravalla Ahjossa.

Henkilökunta: Keravalla 40 henkeä
Sijainti: Ahjonkulma 1

Työtehtävä:
2-4 huoltomiestä Uudemaan alueelle
Syksyllä taloushallintoon Finance Assistant (tradenomi tai merkonomi)

Onko työ osa-aikaista, määräaikaista vai kokopäivätoimista?
kokoaikaista

Koska työn voisi aloittaa?
Sopivan löydyttyä, sopimuksen mukaan (huoltomies)
Finance Assistant - syksyllä

Missä ansiotasossa liikutaan?
Asentajien palkka 2000e-4000e + bonuksia
Taloushallinnon tehtävissä 2.300 – 3000e, kokemuksesta riippuen

Minkälaista koulutusta toivotte?
Huoltomies - riittää jos on kiinnostunut esim. autojen rakentamisesta/korjauksesta ja omaa hyvän ”sähkölukutaidon”
Finance Assistant – tradenomi tai merkonomi

Millaista osaamista toivotte?
Huoltomies -> kaiken oppii itse työssä, kun on edellä mainittuja taitoja. Valmiita trukkimekaanikoita ei ole. Olemme
ottaneet ihmisiä töihin hyvinkin erilaisilla taustoilla.
Yksi on lentokonemekaanikko, toinen autonasentaja, kolmas entinen trukkikuski, neljäs raskaskonemekaanikko jne.
Meillä on myös paljon porukkaa oppisopimuksilla, koska mistään koulusta ei valmistu suoraan trukkimekaanikkoa.
Vaadittava osaaminen voi tulla esim. autoharrastuksen kautta.
Tausta voi olla todella vaihteleva koska koulutamme jokaisen itse joka tapauksessa, mutta jonkinlainen taipumus
tekniikkaan pitäisi löytyä.
Finance Assistant -> SAP ERP tuntemus on eduksi, mutta koulutamme tehtävään. Innostunut asenne ja halu oppia
uutta on tärkeää. Kontakteja tulee ulkomailta, joten puheluihin pitää pystyä vastaamaan englanniksi.

Millaiset työajat teillä on?
7 ½ h - arkisin klo 7-18 (liukuma)

Vaaditaanko ajokortti ja oman auton käyttöä?
Huoltomiehellä ajokortti

Kielitaito?
Kielitaitovaatimus välttävä englannin tai saksan kielen osalta. Järjestettäviä tyyppikursseja järjestetään Saksassa ja ne
pidetään englanniksi tai saksaksi, joten jotakin pitäisi ymmärtää.

IT-osaaminen?
Läppärin käyttö (sisältää sähköpostin). Muun opetamme.

Mitä ominaisuuksia arvostatte työnhakijassa?
Arvostamme joustavuutta ja asiakaspalvelumieltä ja halua oppia.

Mitä muita kortteja pitäisi työnhakijalla olla tai koulutatteko itse?
Huoltohenkilöstöllä pitää olla erilaisia kortteja kuten työturvallisuuskortti, ensiapukortti, ajokortti, työtulikortti, jne.,
mutta kurssitamme jatkuvasti työntekijöitämme, joten nekin voi hankkia täällä paitsi auton ajokorttia ei

Keneen voi olla yhteydessä ja laittaa työhakemuksen?
Jungheinrich Lift Truck Oy
Raija Viitamäki
040 717 9727
raija.viitamaki@jungheinrich.fi

