
Kesätyönjohtaja  

 

Viafin Process Piping Oy on yksi Suomen johtavista teollisuusputkistojen asennustöiden erikoisosaajista. Meillä on 
vahvaa osaamista prosessiteollisuuden putkistojen huollosta ja kunnossapidosta sekä muun muassa nesteytetyn 
maakaasun (LNG) terminaalien putkisto- ja laiteasennuksista. 

 

Haussa hyvä kesätyönjohtaja! 

Olemme vauhdikkaasti kasvava yhtiö ja meillä on jatkuva tarve uusille teollisuuden alan osaajille. Haluatko 
oppia ja saada kokemusta monipuolisista tehtävistä teollisuuden projektien parissa? Jos vastasit kyllä, voisit 
sopia meille töihin! Tarjoamme aina kattavan tehtäväkohtaisen perehdytyksen, joten tärkeintä ei ole olla 
valmis ammattilainen; meillä motivoitunut asenne ja halu oppia ratkaisevat! 

Hakemamme henkilön toimenkuvaan kuuluu esimerkiksi työnjohtaminen, työnsuunnittelu, materiaalien 
hallinta, laadunhallinta ja dokumentointi. 

Sopisit meille työntekijäksi, mikäli olet joukkuehenkinen ja vastuullinen sekä olet kiinnostunut 
työskentelemään prosessiteollisuuden putkistojen parissa. Toivomme, että olet täsmällinen ja oma-
aloitteinen sekä sinulla on valmius tuottaa laadukasta työtä asiakkaidemme tarpeisiin. Järjestämme 
työntekijöillemme majoituksen, sillä komennustyön varsinaiseen sijaintiin vaikuttaa kukin meneillään oleva 
projekti. 

Koetko sopivasi tähän tehtävään? Lähetä meille hakemus! 

 

Tarjoamme 

Monipuolisen ja vastuullisen kesäduunin laaja-alaisessa ympäristössä 

Innovatiivisen työympäristön 

Mukavan ja reilun työnantajan sekä yhteen hiileen puhaltavan työporukan, joka koostuu osaavista 
kollegoista sekä kannustavista esimiehistä 

Kattavan perehdytyksen, jonka jälkeen pääset toimimaan itsenäisessä toimenkuvassa mielenkiintoisissa 
työtehtävissä 

 

Odotamme 

Tunnollisuutta, oma-aloitteisuutta sekä vastuullisuutta turvallisen, tehokkaan ja taloudellisen toiminnan 
saavuttamiseksi työmailla 

Tehtävään soveltuvaa koulutusta tai kokemusta teollisuuden projekteista ja kunnossapidosta 

Hyviä tietoteknisiä taitoja, asiakaspalvelutaitoja suomen ja englannin kielellä, sekä matkustusvalmiutta 

Kykyä työskennellä itsenäisesti, mutta myös yhtenä ryhmän jäsenenä 

 

Lisätietoja voit kysyä Jessica Valkoselta 050 4723003 (yhteydenotot arkisin klo 8–15)  



Lähetä CV:si ja hakemuksesi osoitteeseen rekrytointi@viafin.fi 

Haku alkaa: 16.1.2023 

Haku päättyy: Sopivan henkilön löydyttyä 

Työn tyyppi: Kesätyö 

Toimiala: Teknologiateollisuus 

 

Viafin Process Piping Oy 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 GAS Oy, Viafin Industrial Service -
konserni, Viafin Installation Oy sekä Viafin Production Machine Service Oy. 

Lue lisää yrityksestämme: viafinservice.fi 
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