
 
 

Viafin Industrial Service on teollisuuden kunnossapidon luotettava kumppani ja tukipilari. Meillä huolehditaan siitä, 
että tarjoamamme teollisuuden kunnossapitopalvelut toteutetaan laadukkaasti ja rautaisella ammattitaidolla. 
Paikallisuus ja monipuolinen asiakastuntemus mahdollistavat yrityksemme aidot ja pitkäaikaiset asiakassuhteet. 
Tulevaisuuttamme rakentaa monipuolinen asiantuntijajoukko oman alansa huippuosaajia.  

 

Toimintamme laajentuessa, etsimme uuteen toimipisteeseemme Meri-Lappiin toimitusjohtajaa 
rakentamaan yksiköllemme vakaan tulevaisuuden ja tuloksellisen liiketoiminnan. Toimitusjohtaja tulee 
olemaan osa Viafin Industrial Serviceä ja hän raportoi toiminnastaan konsernin toimitusjohtajalle.  

Tulevassa työtehtävässäsi johdat ja kehität kunnossapitopalvelujamme yhdessä osaavan 
asiantuntijaorganisaatiomme kanssa. Keskeisiä tehtäviäsi on luoda edellytykset kannattavalle kasvulle, 
toimia avainasemassa asiakasverkoston hankinnassa ja johtaa kokonaisvaltaisesti yrityksen liiketoimintaa 
sekä vakauttaa yrityksen asemaa yhtenä parhaimmista kunnossapitopalveluiden toimittajista. Hyvät 
yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot ovat myös yksi vahvuuksistasi tulevassa työroolissasi.  

Odotamme sinulta vahvaa kokemusta tulosvastuullisen liiketoiminnan johtamisesta sekä osaamista 
kunnossapitoliiketoiminnan strategisesta kehittämisestä. Yrittäjähenkinen ajattelu- ja toimintatapa sujuu 
sinulta luonnostaan ja koet sen olevan yksi vahvuuksistasi. Laajat kokonaisuudet pysyvät hallinnassasi sekä 
kykenet havaitsemaan alalla tapahtuvat muutokset. Esimiestyö on myös yksi erittäin tärkeä osa työtäsi, 
joten sinulla tulee olla erinomaiset yhteistyötaidot sekä kannustava asenne. Odotamme myös tehtävään 
soveltuvaa koulutusta. Tehtävässä menestymisessä on eduksi paikallisen markkinan ja teollisuuden 
tuntemus. 

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja haastavan johtamistehtävän yhdestä alansa johtavista teollisuuden 
kunnossapitopalveluiden tarjoajista. Hyödynnämme liiketoiminnassamme osakkuusmallia, josta kerromme 
lisää hakuprosessin edetessä. Tarkoituksenamme on kasvaa ja laajentaa liiketoimintaamme sekä keskittyä 
luomaan paikallisia palveluja asiakkaidemme tarpeiden mukaisesti. Mietimme jatkuvasti, miten voisimme 
kehittää toimintaamme ja olla asiakaskumppaneillemme se oikea valinta. Tule mukaan rakentamaan Viafin 
Industrial Service Meri-Lappi Oy:n tulevaisuutta!  

 

Hakuaika päättyy 31.1.2023. Lähetä hakemuksesi määräaikaan mennessä rekrytointi@viafin.fi 
Tehtävän sijainti on Kemi. 

Lisätietoja tehtävästä antaa Tanja Viljakainen, p. 044 076 9029, tanja.viljakainen@viafin.fi 
Puhelimitse paras aika tavoitella on arkisin klo 15–16. 

 

Viafin Industrial Service on osa Viafin Service -konsernia. 

Viafin Service Oyj on listautunut Nasdaq Helsinkiin First North-markkinapaikalle syksyllä 2018 ja se työllistää yli 425 
henkilöä ympäri Suomen. Viafin Service -konserniin kuuluvat lisäksi tytäryhtiöt Viafin Process Piping Oy, Viafin GAS Oy, 
Viafin Installation Oy sekä Viafin Production Machine Service Oy. 

 

Lue lisää yrityksestämme: viafinservice.fi 
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