
TYÖHAKEMUS Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia. 

Palveluassistentti – Euro-Kumi Oy Pieksämäki

Suomen Euro-Kumi Oy on vuonna 1992 perustettu kumi- ja muovikuljetinhihnoihin erikoistunut yritys. Tuo-
tevalikoimaamme kuuluvat kumiset ja muoviset kuljetinhihnat, kumimatot, tekniset kumit sekä hihnatarvik-
keet. Toimintamme kuuluu edustamiemme tuotteiden maahantuonti, valmistus ja jatkojalostus sekä asennus 
asiakaskohteisiin 24/7 -sopimusasiakkaille. Päätoimipaikkamme sijaisee Pieksämäellä. Sivukonttorimme on 
Forssassa.

Olemme olleet osa Etola Yhtiöt konsernia keväästä 2006 lähtien. 

Haemme määräaikaiseen työsuhteeseen Pieksämäelle 

PALVELUASSISTENTTIA 
osaksi energistä tiimiämme.

(mahdollisuus myös pitkäaikaisempaan työsuhteeseen)

Edellytämme hakijoilta kaupallisen alan koulutusta ja aiempaa kokemusta toimistotöistä sekä hyviä tieto-
teknisiä taitoja, mm. Office365-ohjelmiston osaamista (Outlook, Word, Excel, Powerpoint). Toivomme haki-
joilta sujuvaa suomenkielistä kommunikaatio- ja vuorovaikutustaitoa sekä vähintään perustasoista englan-
ninkielen osaamista.

Palveluassistentin tehtäviin kuuluvat päivittäiset toimistotyöt, ostolaskujen tarkistaminen, puhelinvaihteen 
hoitaminen, työkaluhankinnat/kotimaan ostot, kuljetustilausten tekeminen sekä myynnintuki ja IT-tukiteh-
tävät. Viikkotyöaikasi on 37,5 tuntia (ei etätyömahdollisuutta). 

Arvostamme motivoitunutta haluasi tarttua työhön järjestelmällisyydellä sekä vastuuntuntoisesti. Kuulut 
tärkeänä osana tiimiimme. Työssäsi me muut kumi- ja muovialan ammattilaiset tuemme sinua. Kehität it-
seäsi jatkuvasti opettelemalla uutta. 

Tarjoamme sinulle mahdollisuuden työskennellä erikoisalalla, vakavaraisessa suomalaisessa teollisuusalan 
perheyrityksessä kilpailukykyisellä palkalla ja eduilla. Samalla sinulle avautuu tie kehittyä alamme ammatti-
laiseksi ja tilaisuus myös pitkäaikaisempaan työsuhteeseen.

Jos kiinnostuit avoimesta paikasta, hae tehtävää täyttämällä hakemus palkkatoiveineen ja lähetä se osoit-
teeseen tero.mujunen@euro-kumi.com 16.9.2022 mennessä. 

Paikka täytetään sopivan henkilön löytyessä.

Lisätietoja tehtävästä antaa arkisin klo 11:30-12:30 toimitusjohtaja Tero Mujunen p. 0440 484 310.  

Suomen Euro-Kumi Oy vaihde +358 15 484 311 Y-tunnus 0883336-5

Hallipussi 3 www.euro-kumi.com  VAT FI08833365

76100 PIEKSÄMÄKI euro-kumi@euro-kumi.com 
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TYÖHAKEMUS Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia. 

Sukunimi* Etunimi* Syntymäaika*

Sähköpostiosoite* Puhelin*

Katuosoite* Postinumero* Postitoimipaikka*

HENKILÖTIEDOT

Kuva

esim. Linkedin, portfolio, blogi, video)

Lisää tähän kuva itsestäsi.

Vapaavalintainen linkki

KIELITAITO
Äidinkieli 

1. vieras kieli

2. vieras kieli

Muu kielitaito

TIETOTEKNINEN OSAAMINEN*
Kuvaile tietoteknistä osaamistasi

PALKKATOIVE*
Palkkatoiveeni:

B-AJOKORTTI*

         kyllä      ei

HARRASTUKSET
Kerro harrastuksistasi 

Milloin olet työnantajan käytettävissä? 
alkaen (pp/kk/vvvv)

asti (pp/kk/vvvv)
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Muuta mainittavaa
Kerro esim. lisää osaamisestasi tai odotuksistasi tehtävään liittyen.

Mistä sait tiedon työpaikasta?* 
(duunitori, intra, kaverilta, lehdestä, te-palvelut, yrityksen nettisivut)



TYÖHAKEMUS Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia. 

Työpaikka 1 (viimeisin työsuhde)
Työnantaja

Tehtävänimike

Työsuhde alkoi (kk/vvvv) Työsuhde päättyi (kk/vvvv)

Suosittelija

Työpaikka 3
Työnantaja

Tehtävänimike

Työsuhde alkoi (kk/vvvv) Työsuhde päättyi (kk/vvvv)

Suosittelija

Työpaikka 5
Työnantaja

Tehtävänimike

Työsuhde alkoi (kk/vvvv) Työsuhde päättyi (kk/vvvv)

Suosittelija

Työpaikka 6
Työnantaja

Tehtävänimike

Työsuhde alkoi (kk/vvvv) Työsuhde päättyi (kk/vvvv)

Suosittelija

Työpaikka 4
Työnantaja

Tehtävänimike

Työsuhde alkoi (kk/vvvv) Työsuhde päättyi (kk/vvvv)

Suosittelija

Työpaikka 2
Työnantaja

Tehtävänimike

Työsuhde alkoi (kk/vvvv) Työsuhde päättyi (kk/vvvv)

Suosittelija

TYÖKOKEMUS

Täytä tähän kuusi (6) viimeisintä työpaikkaasi aikajärjestykseen niin, 
että viimeisin työsuhteesi tulee ensimmäiseksi (kohtaan Työpaikka 1) 
ja sitä edellinen seuraavaan kohtaan (Työpaikka 2), jne.

Voit luetella muut työsuhteesi alla olevaan vapaamuotoiseen sarak-
keeseen (yksi rivi / työpaikka).

Muut työsuhteet
Luettele muut työsuhteesi (yksi työpaikka / rivi)
Työnantaja, tehtävänimike, työsuhteen kesto (alkoi kk/v, päättyi kk/v) 

3



TYÖHAKEMUS Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia. 

KOULUTUSTASO

Opiskelupaikka 1 (viimeisin oppilaitos)
Koulun / oppilaitoksen virallinen nimi

Tutkintonimike / pääaineet

Aloitusaika (kk/vvvv) Valmistumisaika(kk/vvvv)

Opiskelupaikka 3
Koulun / oppilaitoksen virallinen nimi

Tutkintonimike / pääaineet

Aloitusaika (kk/vvvv) Valmistumisaika(kk/vvvv)

Opiskelupaikka 5
Koulun / oppilaitoksen virallinen nimi

Tutkintonimike / pääaineet

Aloitusaika (kk/vvvv) Valmistumisaika(kk/vvvv)

Opiskelupaikka 2
Koulun / oppilaitoksen virallinen nimi

Tutkintonimike / pääaineet

Aloitusaika (kk/vvvv) Valmistumisaika(kk/vvvv)

Opiskelupaikka 4
Koulun / oppilaitoksen virallinen nimi

Tutkintonimike / pääaineet

Aloitusaika (kk/vvvv) Valmistumisaika(kk/vvvv)

Opiskelupaikka 6
Koulun / oppilaitoksen virallinen nimi

Tutkintonimike / pääaineet

Aloitusaika (kk/vvvv) Valmistumisaika(kk/vvvv)

Koulutustalo. Valitse alasvetovalikosta. Opinnot kesken, 

Muu koulutus / kurssit

LIITTEET

Luettele muut koulutus- ja kurssipaikkasi ja tutkintonimikkeesi ja vuosiluku (yksi oppilaitos / rivi)

Liitä ansioluettelosi erillisenä tiedostona sähköpostin liitteeksi. 

Täytä tähän kuusi (6) viimeisintä opiskelupaikkaasi aikajärjestykseen 
niin, että viimeisin oppilaitos tulee ensimmäiseksi (kohtaan Opiskelu-
paikka 1) ja sitä edellinen seuraavaan kohtaan (Opiskelupaikka 2), jne.

Voit luetella muut koulutuksesi ja kurssit alla olevaan vapaamuotoiseen 
sarakkeeseen (yksi rivi / oppilaitos).

4

arvioitu valmistumisaika (kk/vvvv):


	Sukumii 1: 
	sähköposti 1: 
	Katuosoite 1: 
	Etunimi 1: 
	Tekstikenttä 7: 
	puhelin 1: 
	postitoimipaikka 1: 
	postinumero 1: 
	työnantaja: 
	työnantaja 2: 
	työnantaja 4: 
	työnantaja 5: 
	työnantaja 3: 
	työnantaja 1: 
	tehtävänimike: 
	tehtävänimike 2: 
	tehtävänimike 4: 
	muut työsuhteet: 
	tehtävänimike 5: 
	tehtävänimike 3: 
	tehtävänimike 1: 
	työsuhde alkoi: 
	työsuhde alkoi 2: 
	työsuhde alkoi 4: 
	työsuhde alkoi 5: 
	työsuhde alkoi 3: 
	työsuhde alkoi 1: 
	suosittelija: 
	suosittelija 2: 
	suosittelija 4: 
	suosittelija 5: 
	suosittelija 3: 
	suosittelija 1: 
	työsuhde päättyi: 
	työsuhde päättyi 2: 
	työsuhde päättyi 4: 
	työsuhde päättyi 5: 
	työsuhde päättyi 3: 
	työsuhde päättyi 1: 
	työnantaja 6: 
	työnantaja 8: 
	työnantaja 10: 
	työnantaja 7: 
	työnantaja 9: 
	työnantaja 11: 
	tehtävänimike 6: 
	tehtävänimike 8: 
	tehtävänimike 10: 
	tehtävänimike 7: 
	tehtävänimike 9: 
	tehtävänimike 11: 
	työsuhde alkoi 6: 
	työsuhde alkoi 8: 
	työsuhde alkoi 10: 
	työsuhde alkoi 7: 
	työsuhde alkoi 9: 
	työsuhde alkoi 11: 
	työsuhde päättyi 6: 
	työsuhde päättyi 8: 
	työsuhde päättyi 10: 
	työsuhde päättyi 9: 
	työsuhde päättyi 11: 
	muut työsuhteet 2: 
	osaaminen: 
	harrastukset: 
	aloitus: 
	työaika saakka: 
	Muuta tietoa: 
	linkki: 
	Group4: ei
	Koulutustaso: [peruskoulu]
	Opinnot kesken: Off
	Kuva9_af_image: 
	Äidinkieli: [suomi]
	1 vieras kieli: [suomi]
	2 vieras kieli: [suomi]
	muu kielitaito: 
	Mistä sait tiedon työpaikasta?: 
	työsuhde päättyi 7: 
	opinnot kesken: 
	palkkatoive: 


