
Kokemusta työnjohdollisista tehtävistä  
Painelaitedirektiivin (PED) ja olennaisimpien standardien (EN13480) tuntemusta 
Oma-aloitteista ja oppimishaluista otetta työhön sekä vuorovaikutustaitoja ja hyvää asennetta
Englannin kielen taitoa sekä mahdollisesti myös venäjän kielen osaamista

Työpäiväsi:
Työpäiväsi kuluvat työnjohdollisissa tehtävissä vaativissa putkistoprojekteissa sellu-, voima-, paperi-,
petrokemiaprojekteissa. Johdat itsenäisesti 4-10 asentajan ja hitsaajan ryhmää huolehtien projektien
etenemisestä aina toteutuksesta jälkitöihin ja dokumenttien luovutukseen. Putkistojen hitsausmenetelmänä
käytetään TIG- sekä puikkohitsausta ja materiaaleja ovat ferriittiset, austeniittiset ja kuumalujat materiaalit.
Katsommekin eduksi kokemuksen niin työnjohdollisista tehtävistä kuin hitsauksesta ja asennuksista edellä
mainituilla materiaaleilla.
Ensisijainen työpisteesi sijaitsee Vantaan Kaivokselassa, mutta työ sisältää säännöllisesti matkustamista
työmaille, jotka sijaitsevat Etelä-Suomen alueella. Viikoittainen työaikasi on 40h ja työajat asettuvat
projektien mukaisesti. Toivommekin sinulta joustavuutta työaikojen suhteen ja valmiutta työskennellä
tarpeen mukaan myös iltaisin sekä viikonloppuisin.  

Arvostamme:

Tarjoamme:
Tarjoamme sinulle loistavan mahdollisuuden kehittyä urallasi vastuullisissa ja monipuolisissa työnjohdon
tehtävissä. Sinua tuetaan ammatillisessa kasvussasi ja kattavan perehdytyksen jälkeen pääset toimimaan
itsenäisessä toimenkuvassa mielenkiintoisissa työtehtävissä. Mukavan ja reilun työnantajan ohella tukenasi
on yhteen hiileen puhaltava työporukka, joka koostuu osaavista työntekijöistä ja kollegoista sekä
kannustavista esimiehistä. Viafin tarjoaa myös reilun palkan lisäksi laajasti erilaisia henkilöstöetuja, kuten
liikuntaedun ja kattavan työterveyshuollon.

Etsimme joukkuehenkistä ja vastuullista työnjohtajaa
monipuolisiin putkistoprojekteihin

TULE MEILLE TÖIHIN

Kyseessä on rekrytointitoimeksianto, joten lisätietoja avoimesta tehtävästä voit kysyä Jaana Inkiläiseltä,
jaana.inkilainen@workpower.fi, 040 637 7437 (yhteydenotot arkisin klo 9.30-11.30)
Lähetä hakemuksesi viimeistään 6.2.2022 suoraan Workpowerille tai täytä hakemus täältä.

Lue lisää yrityksestämme:  viafinservice.fi

Viafin Uusimaa Piping Oy on yksi Etelä-Suomen johtavista teollisuusputkistojen
asennustöiden erikoisosaajista, jolla on vahvaa osaamista prosessiteollisuuden putkistojen

projekteista ja laiteasennuksista. Yritys toimii Uudenmaan ympäristössä tarjoten vaativimpia
putkistoalan projekti- ja korjaustöitä eri energia- ja prosessiteollisuuden asiakkaille. Yrityksen

asiakkaat odottavat Viafinilta erinomaista laatua ja toimitusvarmuutta.
 

Viafin Uusimaa Piping Oy on osa Viafin Service -konsernia.
Viafin Service Oyj on listautunut Nasdaq Helsinkiin First North-markkinapaikalle syksyllä 2018

ja se työllistää yli 400 henkilöä ympäri Suomen. Viafin Service -konserniin kuuluvat lisäksi
tytäryhtiöt Viafin Process Piping, Viafin GAS Oy, Viafin Industrial Service Oy sekä Viafin

Installation Oy.
 

https://www.workpower.fi/tyopaikat/putkihitsaaja-viafin-uusimaa-piping-oylle-uusimaa-54943603/apply/
https://www.processpiping.fi/

