KV-TURVA OY
Yrityksestä:
Yritys on kotimainen turvallisuusalan pioneeri! Toiminta on aloitettu 2015 helmikuussa. Siitä asti on yritys kasvanut
ja työllistää nyt yli 150 turvallisuusalan ja kaupan alan ammattilaista ympäri Suomen. Vahvuutena ovat
ammattitaitoinen ja viihtyvä henkilökunta.
Yhtiö avasi juuri massivisen haun koko Etelä-Suomen osalta. Rekrytointi on muuttunut vuosien varrella erittäin
kilpailutetuksi toiminnaksi ja suurin haaste on välittää niin sanottua mielikuvamarkkinointia eteenpäin. Eli miksi juuri
tämä on se yritys missä haluat työskennellä, mitä meillä on tarjota ja mitkä ovat ne arvolupaukset ja vetonaulat,
jotka vetävät työnhakijoita puoleen!

Sijainti: Lapilantie 16

Työtehtävä:
Turvamyyjä (85% toiminnasta kaupallista)

Onko työ osa-aikaista, määräaikaista vai kokopäivätoimista?

Kokopäiväistä

Koska työn voisi aloittaa?
heti sopivien henkilöiden löydyttyä, haku päällä Tuusula, Kerava ja Järvenpää alueilla

Missä ansiotasossa liikutaan?
kaupanalan TES

Minkälaista koulutusta toivotte?
Ammatillinen koulutus turvallisuusalalta tai kaupan alalta soveltuvat työhön - muuten arvioimme henkilön täysin sen
perusteella minkälaisen kuvan antaa itsestään ja kuinka hallitsee tilannetajun ja maalaisjärjen.
Katsomme aina parhaaksi käytännön osaamisen. Koulutus tukee tietysti uusien asioiden oppimista ja on tärkeä
työkalu, mutta arvioimme kaikki tapaukset yksittäisinä.

Millaista osaamista toivotte?
Kaikki aikaisempi työkokemus turvallisuus- sekä kaupan alalta katsotaan hyväksi! Myös vahvassa roolissa on
asiakaspalvelukokemus, oletko palvellut asiakasta vaativissa ja kiireisissä olosuhteissa? - nämä katsomme hyväksi.
Ammattikorteista on iso hyöty meillä. Turvallisuusalalla kaikki harrastustoiminta itsepuolustus- tai
taistelulajien parissa on selvästi plussaa. Emme vaadi esimieskokemusta, mutta etenemismahdollisuudet meillä on
suuret ja toivomme esimiestoimintaan kiinnostusta.

Millaiset työajat teillä on?
Turvamyyjän tehtävä kaupassa, joten työajat sen mukaiset

Kielitaito?
Paikkakunnasta riippuen hyvä englannin tai ruotsin taito on plussaa!

IT-osaaminen?
Verkkoselaimen ja sähköpostin käyttö on tärkeä. Käytämme myös erilaisia raportointijärjestelmiä, joiden käyttöä
koulutamme!

Mitä ominaisuuksia arvostatte työnhakijassa?
Ole avoin ja rehellinen - mitkä sinua motivoi? mitä odotat työnantajaltasi? Pystytkö ottamaan vastaan rakentavaa
palautetta ja vielä tärkeämmin - pystytkö mukautumaan sen mukaan?

Mitä muita kortteja pitäisi työnhakijalla olla tai koulutatteko itse?
Nämä kortit katsotaan eduksi: Ajokortti, Vartijakortti, Järjestyksenvalvoja, EA, Hygieniapassi, Tietoturva, Ikärajapassi

Keneen voi olla yhteydessä ja laittaa työhakemuksen?
KV-TURVA OY
Samuli Heikkinen
044 7533 542
samuli.heikkinen@kvturva.fi

