
 
 

MYYNNIN, TYÖNJOHDON  JA TALOUSHALLINNON KOORDINAATTORI 

Venehotelli on venesäilytyksen ja venepalveluiden edelläkävijä. Moderneissa, tarkoitusta varten rakennetuissa 
halleissamme on tilaa yli 400:lle veneelle ja tiloissamme ahkeroi yli 10 henkilöä vuoden ympäri.  

Olemme hiljattain tuplanneet säilytyskapasiteettime ja siirtyneet sähköiseen asiointiin, jossa 
verkkopalvelullamme on keskeinen osa palveluiden myynnissä. Toimintamme kasvun ja kehityksen myötä 
haemme vakituiseen työsuhteeseen myynnin, työnjohdon ja taloushallinnon koordinaattoria.  

Koordinaattorina sinulla on tärkeä vastuu täsmällisen taustatyön toteutumisesta osana tiivistä asiointia 
asiakkaidemme, henkilöstömme, kumppaniverkostomme ja toimittajiemme kanssa. Huolehdit myynti- ja 
ostotilausten käsittelystä sekä laskutuksesta, osallistut huollon työnohjauksen suunnitteluun ja seurantaan.  

Tuet aktiivisesti huoltoa, myyntiä, markkinointia ja taloushallintoa sekä osallistut asiakaspalveluun.  
Verkkokaupan osalta toteutat hinnastojen ja tuotetietojen jatkuvaa päivittämistä, kampanjoita ja markkinointia. 

Sinulla on omistajuus integroidusta järjestelmäkokonaisuudestamme (verkkokauppa, CRM, ERP, 
taloushallintojärjestelmä). Vastaat kokonaisuuden sisällön ajantasaisuudesta ja opastat tarvittaessa kollegoitasi 
järjestelmien käytössä. 

Menestyminen koordinaattorina edellyttää, että sinulla on aktiivinen, itseohjautuva ja oma-aloitteinen työtyyli. 
Langat pysyvät käsissäsi vaikka useita asioita on auki pöydällä samaan aikaan. Sinulla on kokemusta 
toiminnanohjausjärjestelmien käytöstä, hyvät tietotekniset taidot ja omaksumiskyky. Olet tottunut priorisoimaan 
ja organisoimaan sekä toimimaan joustavasti muuttuvissa tilanteissa.  

Olet meille huipputekijä jos; 

- Pidät veneistä ja tunnet ainakin alustavasti toimialaa 
- Olet ystäviesi mielestä diginatiivi tai puhut auttavasti ICT:tä 
- Sinulla on aiempaa kokemusta huolto-, korjaamo- tai venetoimialalta 
- Haluat monipuolisen toimenkuvan, jossa sinulla on mahdollisuus oppia jatkuvasti uutta 

Sinulta odotamme; 

- Tekemisen asennetta 
- Aktiivista ja itsenäistä työotetta 
- Hyviä vuorovaikutus- ja viestintätaitoja 
- Hyviä ICT-taitoja ja kokemusta eri pilvipalveluiden käytöstä kuten Shopify, Pipedrive ja Netvisor 

Eduksi katsotaan myös: 

- Teknistä koulutus- tai työtaustaa (esim. insinööritutkinto tai työkokemusta tekniikan alan 
toimistotehtävistä) 

- Aiempaa työkokemusta yhtiöstä, jossa on automatisoitu ja digitalisoitu niin tekemistä kuin prosesseja 
- Suomen, ruotsin ja englannin kielten kiitettävää taitoa 

Venehotelli tarjoaa työnantajana kehittyvän, joustavan ja innostavan työyhteisön. Etsimme jatkuvasti uusia 
tapoja tehdä asiat laadukkaammin ja tehokkaammin, joten pääset kehittämään sekä yrityksen toimintamalleja 
että omaa ammatillista osaamistasi todella monipuolisissa työtehtävissä.  

Näin haet työkaveriksemme 

Hae työpaikkaa vapaamuotoisella hakemuksella, johon liität ansioluettelosi ja palkkatoiveesi. Muista hakea 
mahdollisimman pian, sillä aloitamme hakemusten käsittelyn ja haastattelut saman tien. 

Haluatko kuulla lisää? Lisätietoja antaa Kristian Räme, kristian@venehotelli.fi tai 040 300 7213. 

Tervetuloa Venehotelliin, jossa viihtyvät sekä veneet että niiden palvelusväki. 


