
auttamaan yrityksiä aloittamaan tai kehittämään
vientitoimintaansa yhdessä Viexpon muiden asiantuntijoiden
kanssa.
Tarjolla on mielenkiintoinen ja monipuolinen tehtävä, johon
voi omalla osaamisellaan vaikuttaa.

Tärkeä osa työtehtäviä on työskennellä pk-yritysten kanssa
neuvoen heitä vientiin ja kansainvälistymiseen liittyen.
Erityistehtäväsi on auttaa Pohjanmaan alueen yrityksiä sekä
kehittää pohjoismaista yhteistyötä.
Kansainvälistymisasiantuntijana tulet myös järjestämään
esim. vienninedistämismatkoja, messumatkoja sekä erilaisia
tapahtumia yhdessä muun tiimin tai
yhteistyökumppaniemme kanssa. Viexpon palvelujen
kehittäminen ja toteuttaminen jatkuvasti muuttuvassa
maailmassa kuuluvat tietenkin tehtäviisi.

Toinen suuri tehtäväkokonaisuus, johon tulet mukaan on
Pohjoismainen klusterityö, joka on Viexpon erityisosaamista
ja tähän työhön tullaan panostamaan lähivuosina erityisesti.

Tehtävän sijoituspaikkana on Pietarsaaren toimisto. 

HAKUKUULUTUS
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haluat tehdä työtä vientiyritysten kanssa
sinulla on laaja ja monipuolinen työkokemus vastaavista
tai soveltuvista tehtävistä
haluat luoda hyviä alueellisia ja kansainvälisiä verkostoja 
sinulla on hyvää osaamista pohjoismaisesta yhteistyöstä
ja hyvät pohjoismaiset verkostot
olet itseohjautuva ja suhtaudut innostuneesti työhösi
sinulla on hyvät yhteistyötaidot
sinulla on riittävää suomen, ruotsin ja englannin kielen
taito 

Kaikkea ei tarvitse osata, innostus kehittymiseen ja
kehittämiseen on hyvä alku.

Viexpon asiantuntijatiimi tarvitsee täydennystä. 

SAATAT OLLA ETSIMÄMME HENKILÖ JOS 

HAEMME ILOISEEN TIIMIIMME
KOKENUTTA AMMATTILAISTA
KANSAINVÄLISTYMISASIANTUNTIJAN
TEHTÄVÄÄN Viexpon perustoimintaa on auttaa

pk-yritykset maailmalle koosta ja
toimialasta riippumatta. 

 
Vahvuuksiamme ovat laajat
kotimaiset ja kansainväliset

verkostot, ja asiantuntijoillamme on
monivuotinen kokemus yritysten

auttamisessa uusille markkinoille. 
 

Toimistomme ovat Pohjanmaiden
alueella, mutta toimimme koko

Suomessa. 
 

Viemme vuosittain yli 100 yritystä
maailmalle mm. messuille ja

markkinaselvitysmatkoille. Olemme
vuosittain yhteydessä yli 1500

yritykseen ja järjestämme useita
vientiin ja kansainvälistymiseen

kannustavaa tapahtumaa. 



joustavan työajan ja työskentelyn monipaikkaisessa
organisaatiossa
mahdollisuuden etätyöhön
motivoituneen ja osaavan tiimin
modernit työvälineet
mahdollisuuden matkustaa
puhelinedun, lounasedun sekä
liikunta-/kulttuuri-/hierontaedun
työpaikan, joka panostaa henkilöstön hyvinvointiin
lakisääteisiä työterveyspalveluja laajemmat
työterveyspalvelut
laajat tapaturma- ja matkustajavakuutukset

Kansainvälistymisasiantuntijan tehtävä on vakituinen,
toistaiseksi voimassa oleva tehtävä. Tehtävä täytetään, kun
sopiva henkilö löydetään. Tehtävä alkavat sopimuksen
mukaan ja siihen kuuluu koeaika.

Tehtävää haetaan vapaamuotoisella kirjallisella
hakemuksella ja siihen liitetään mukaan päivitetty CV ja
palkkatoive. Mukaan voi lisäksi liittää 1–2 työnäytettä, joiden
avulla voit halutessasi osoittaa pätevyyttäsi tehtävään. 

Hakemukset lähetetään 
johdon assistentille s-postitse osoitteeseen:
martina.buss@viexpo.fi (tai kirjeellä osoitteeseen: Viexpo,
Martina Buss, Wolffintie 35 B, 65200 Vaasa).

Rekrytointiprosessiin kuuluu myös haastattelu tai
haastatteluja prosessin eri vaiheissa.
 
Hakuaika päättyy 31.3.2022, 
mutta käsittelemme hakemuksia koko prosessin ajan ja
täytämme tehtävän sopivan henkilön löydyttyä. 

Lisätietoja tehtävästä antaa toimitusjohtaja Kristian Schrey
ja puhelimitse tai s-postitse (+358 50 572 8253;
kristian.schrey@viexpo.fi). 

Hakemiseen liittyvissä asioissa neuvoa saa johdon
assistentilta Martina Bussilta (+358 50 512 7860;
martina.buss@viexpo.fi).

Viexpo on vuonna 1970 perustettu,
itsenäinen, voittoa tavoittelematon
osuuskunta, jonka perustoimintaa on
auttaa pk-yritykset maailmalle
koosta ja toimialasta riippumatta.
Tutkimme jokaisen yrityksen
potentiaalin Pohjanmaan kautta
maailmalle, se on Viexpon
ydinosaamista. 

NordicHub toimii sillanrakentajana
Pohjoismaisten yritysten,
klustereiden ja verkostojen välillä.
Haluamme auttaa yrityksiä
kasvamaan Pohjoismaisille
markkinoille. NordicHub on myös
linkkimme monipuoliseen
yhteistyöhön muiden Pohjoismaiden
kanssa.

Toiminnassamme näkyy avoimuus,
asiakaslähtöisyys ja luotettavuus.
Haluamme olla ensimmäisenä
mielessä, kun yritys miettii vientiä ja
kansainvälistymistä Pohjoismaihin ja
maailmalle. Autamme aina yritystä
eteenpäin tilanteesta riippumatta.
Haluamme myös olla maailman paras
työpaikka, ja kannamme kukin
vastuuta tästä.

Viexpon tiimi koostuu tällä hetkellä
10 asiantuntijasta. Toimistomme
sijaitsevat Pietarsaaressa, Vaasassa,
Kokkolassa, Seinäjoella ja Kurikassa.

Tutustu ihmeessä Viexpoon
kotisivujemme ja some-kanaviemme
kautta. 

HAKEMINEN

VIEXPO TARJOAA VIEXPO
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