Motonet Oy Kerava
Motonet on suomalainen perheyritys, jonka toiminta alkoi v. 1990. Nykyisin yritys palvelee kattavalla tavaratalojen
verkostolla ja verkkokaupalla koko Suomen. Motonetin konsepti on ainutlaatuinen koko Euroopassa. Sen
tavarataloista löytyy 12 erikoisliikkeen tarjonta saman katon alta, ja verkkokauppa on kivijalkamyymälöiden jämerä
tuki.
Motonetin tuotevalikoimiin kuuluvat autojen ja moottoripyörien varaosat ja tarvikkeet, erilaiset työkalut, sekä kodin
ja vapaa-ajantuotteet puutarhanhoidosta, polkupyöräilyyn, veneilyyn ja kalastukseen.
Asioinnin helppous avainasemassa Motonetin tavoitteena on auttaa asiakkaitaan tekemään asioita itse ja saamaan
aikaiseksi säästöjä. Tavaratalossa ja verkkokaupassa asiointi on tehty helpoksi. Kantavana ajatuksena on, että asiakas
saa yhdellä käynnillä tarvitsemansa tuotteet kattavasti. Valikoima pyritään pitämään niin laajana, että tavaraa on
heti tarjolla. Tyytyväiset asiakkaat palaavat aina mielellään uudelleen. Laadukkaat tuotteet ja erinomainen
asiakaspalvelu ovat tuoneet Motonetille voimakkaan kasvun avaimet.

Sijainti: Alikeravantie

15

Henkilöstö: Keravan pisteessä 39, töissä eri tehtävissä mm. kassahenkilöitä, myymälätyöntekijöitä,
varaosamyyjiä, varastonhoitajia, yritysmyynnin ammattilaisia

Työtehtävä:
Varaosatarvikkeiden myyntiammattilainen sekä myymälätyöntekijä (kassalla + myymälä hyllyttäjänä)

Onko työ osa-aikaista, määräaikaista vai kokopäivätoimista?
varaosapuolelle vakituinen, myyjää ainakin syksyyn asti, mutta suuret mahdollisuudet vakituiseksi, jos homma sujuu

Koska työn voisi aloittaa?
Kun sopiva henkilö löytyy

Missä ansiotasossa liikutaan?
kaupan alan TES

Minkälaista koulutusta toivotte?
Tehtävään koulutetaan.

Millaista osaamista toivotte?
Osaaminen voi tulla harrastuksen kautta, jos kiinnostuksen kohteena on ollut autot ja/tai moottoripyörät

Millaiset työajat teillä on?
Myymälä auki arkisin klo 7-20, lauantaisin klo 7-18 ja sunnuntaisin klo 11-17

Kielitaito?
Suomen kielen taito pitää olla sellainen, että pystyy asiakkaiden kanssa kommunikoimaan.
Englanti ja/tai ruotsi hyvää plussaa ++++

Sopiiko työ miehille ja naisille?
Sopii.

IT-osaaminen?
Perustaidot

Ajokortti?
Ei välttämätön.

Mitä ominaisuuksia arvostatte työnhakijassa?
Asenne pitää olla ja halu tehdä töitä. Tällä pärjää pitkälle!
Keravan pisteessä hyvä työyhteisö ja mukava porukka sekä uudet hienot tilat.

Mitä muita kortteja pitäisi työnhakijalla olla tai koulutatteko itse?
Trukkikoulutus - opetetaan.

Keneen voi olla yhteydessä ja laittaa työhakemuksen?
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