Monipuoliset työtehtävät odottavat sinua ja työnhaku
internetin kautta on helppoa. Tervetuloa sivuillemme
tutustumaan Espooseen ja sen työpaikkoihin!

ESPOO
Kun onneasi etsit

www.espoonrekry.fi

espoonrekry

KUN ONNEASI ETSIT

Espoossa yhdistyy huippuosaaminen,
monipuolinen luonto sekä viihtyisät ja
turvalliset asuinalueet.
Me tarjoamme kannustavan
työympäristön, jossa on
erinomaiset mahdollisuudet
työskennellä ja kehittyä.

Työtä ja viihtymistä Espoossa
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Työkulttuurimme on oppimiseen innostava, avoin ja rohkeasti uutta kokeileva.
Me haluamme, että jokainen voi kokea
työssään onnistumista ja saada kannustusta. Siksi panostamme työhyvinvointiin
– ja kehitämme sitä aina vain paremmaksi!
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yhtenäisiä toimintatapoja, kaupungin
elinvoimaisuutta ja kestävää kehitystä
sekä vastaa mm. talousohjauksen ja rahoituksen, omistajapolitiikan ja konserniohjauksen sekä elinkeinopolitiikan ja kansainvälisyyden tehtäväalueiden ja niiden
prosessien toimivuudesta. Henkilöstöä on
86 eli 1 % koko kaupungin henkilöstöstä.
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Tutkitusti henkilöstömme kokee työelämän laadun entisestään kohentuneen.
Espoon kaupunki on kehittynyt mm. esimies- ja johtamistaidoissa ja onkin nyt
tutkimuskuntien kärkiryhmässä.
Tarjoamme työntekijöillemme lukuisia
etuja, esimerkiksi apua asunnon
asunnon hankinhankintaan, taloudellista tukea opiskeluun
opiskeluun,ja
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ja
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• opettajia
päivähoidon henkilöstöä

ja sairaanhoitajia
• lähiopettajia

• koulunkäyntiavustajia
perus-, lähi- ja sairaanhoitajia

• laitosapulaisia
ruotsinkielisen päivähoidon
henkilöstöä
ohjaajia

• laitoshuoltajia
henkilöstö-, hankinta-, talous• palo- ja
ja tietohallintoasiantuntijoita
pelastushenkilöstöä

• terveydenhoitajia
koulunkäyntiavustajia
• lääkäreitä
nuoriso-ohjaajia

• hallinnon
ammattilaisia
laitoshuoltajia
• kiinteistönhoitohenkilöstöä
kiinteistönhoitohenkilöstöä

• hammashoitajia
kirjastohenkilöstöä
• sosiaalityöntekijöitä
liikuntapaikanhoitajia

• lääkintävahtimestareita
työterveyshenkilöstöä
• suunnitteluavustajia
palo- ja pelastushenkilöstöä

• nuoriso-ohjaajia
laitosapulaisia
• varhaiskasvatushenkilöstöä
ohjaajia
• kirjastohenkilöstöä
terveydenhoitajia
liikuntapaikanhoitajia
• hallinnon ammattilaisia
• kulttuurilääkäreitäja museohenkilöstöä
vahtimestareita
• hammashoitajia
ammattilaisia
• hallinnon
sosiaalityöntekijöitä
Tuntemattomampia
Tuntemattomampiatehtäviä:
tehtäviä:urheiluasiviriketoiamies,
ääni- ja valominnanvenesatamamestari,
ohjaaja, velkaneuvontalakimies,
mies,
yhdyskuntatyöntekijä,
pedagoginen
sosiaaliasiamies,
proviisori, potilaskulinformaatikko,
saaristonhoitaja.
jettaja, dementianeuvoja.

• hallinnon
hallinnon ammattilaisia
ammattilaisia
• laitosapulaisia
Tuntemattomampia
tehtäviä: viriketoi• vahtimestareita
minnan ohjaaja, velkaneuvontalakimies,
sosiaaliasiamies, proviisori, potilaskuljettaTuntemattomampia tehtäviä: urheiluasiaja, dementianeuvoja.
mies, venesatamamestari, ääni- ja valomies, yhdyskuntatyöntekijä, pedagoginen
informaatikko, saaristonhoitaja.

• arkkitehtejä
viheraluehoitajia
• insinöörejä
posti-, painatus ja telealan
• putkimestareita
henkilöstöä
Tuntemattomampia
tehtäviä:
viherrakenTuntemattomampia
tehtäviä:
stereotaja, metsätyömies,
dieettikokki,
operaattori,
mikrokuvaaja,etumies,
limnologi,
rekrytointiasiantuntija.
geologi,
hortonomi, liikennevaloteknikko.

• henkilöstö-, hankinta ja talousarkkitehtejä
• lakimiehiä ja viestintäalan
insinöörejä
henkilöstöä
teknikoita
• työterveyshenkilöstöä

Konsernihallinnossa työskentelee mm.
kaupunginjohtaja
elinkeinojohtaja

• suunnittelijoita
posti-, painatus ja telealan
suunnitteluavustajia
henkilöstöä

ICT-johtaja

ammattilaisia
• hallinnon
taloushallintohenkilöstöä

lakimiehiä ja viestintäalan henkilöstöä

• tietohallintohenkilöstöä
Tuntemattomampia tehtäviä: stereo-operaattori, mikrokuvaaja, limnologi, geologi,
liikennevaloteknikko, nimistönsuunnittelija.

henkilöstöjohtaja ja muita hr-asiantuntijoita
talouden, rahoituksen ja laskennan
asiantuntijoita
Tuntemattomampia tehtäviä: controller,
kaupungin sihteeri, riskipäällikkö.

