
Vahvan kasvun myötä olemme päättäneet käynnistää yrityksessämme  
merkittävät investoinnit jotka tulevat vuoden 2018 loppuun mennessä lähes 
kaksinkertaistamaan kapasiteettimme. Kasvun ja investoinnin myötä  
tarvitsemme nyt hyviä työkavereita mukavaan ja osaavaan joukkoomme.

Mikäli kiinnostuit näistä työtehtävistä, niin lähetä hakemuksesi ja ansioluettelosi 
osoitteeseen haku@punta.fi heinäkuun 2018 loppuun mennessä. Kirjoita otsikkoon 
työtehtävä, mistä olet kiinnostunut. 

Tule meille töihin, jos työskentely hyvässä yrityksessä mukavien työkavereiden 
ja mielenkiintoisten työtehtävien parissa kiinnostaa sinua!

Tässä vaiheessa etsimme työntekijöitä tehtäviin 1–3:

1) Koneenkäyttäjiä ohutlevylinjalle 
Etsimme ohutlevylinjan ylläpidosta ja toiminnasta vastaavia käyttäjiä. Linja koostuu  
kela-, lävistys- ja leikkausyksiköistä sekä taivutusautomaatista sisältäen robotiikkaa  
kappaleiden käsittelyssä. 
Toivomme hakijalta:

• Käyttökokemusta Prima Power-koneista ja/tai Salvagnini-koneista 
• Kokemusta nykyaikaisten ohutlevykoneiden ja robottien käytöstä sekä ylläpidosta

Työtehtävässä menestyminen edellyttää aktiivista ja oma-aloitteista työskentelyotetta. 
Työtehtävä on pääsääntöisesti vuorotyötä. 

2) Ohutlevytuotannon ammattilainen  
Haemme monipuolista laite- ja ohutlevypuolen osaajaa tukemaan valmistuksemme eri 
vaiheita. 
Toivomme sinulta

• Vahvaa osaamista ohutlevytuotteiden valmistuksesta sekä laitekannastamme 
• Tunnet myös erilaisia tuotantomenetelmiä ja haluat kehittää niitä edelleen. 
• Aktiivista ja oma-aloitteista otetta työtehtävissäsi

Tietosi ja taitosi olet oppinut käytännön kautta.

3)  Teknisen koulutuksen omaavaa henkilöä 
kasvamaan yrityksemme mukana

Olet teknisesti suuntautunut henkilö ja ymmärrät tuotantotoiminnan lähtökohdat. 
Haluat kehittää ja kehittyä. 
Arvostamme:

• Insinöörin tai teknikon koulutusta 
• Nykyaikaisen suunnittelu- ja tuotannonohjausjärjestelmien tuntemusta. 
• Materiaalikäsittelyn ja sisälogistiikan ymmärrystä 
• Englannin kielen taitoa

Voit olla alan ammattilainen tai uraasi aloittava nuori, kunhan asenteesi on kohdallaan.

Mikäli kiinnostuit em. tehtävistä 1–3, niin lähetä hakemuksesi ja ansioluettelosi 
osoitteeseen haku@punta.fi 8.6.18 mennessä. Kirjoita otsikkoon työtehtävä, josta 
olet kiinnostunut

Lisätietoja tehtävistä antaa Riku Luomaniemi pe 01.06. klo 10–12, ti 05.06. klo 14–16 
sekä pe 08.06. klo 09–11, puhelin 040-5170 181.  

Syksyllä 2018 tarvitsemme lisää uusia työntekijöitä

•  Tuotantoomme mm: tuotteiden kasaukseen, (piste- /mig hitsaus), 
jauhemaalaukseen ja loppukoontaan

• Myynti- ja suunnittelutehtäviin voit jättää avoimen hakemuksen

PUNTA Oy:n 35-vuotisen liiketoiminnan painopisteiksi ovat muodostuneet teräksisten 
säilytyskalusteiden valmistus, asiantuntijapalvelut ja tuotekehitys yhdessä asiakkaiden 
kanssa. Tuotteita on jo valikoimassamme noin 3000 ja joka päivä räätälöimme uusia rat-
kaisuja asiakkaiden tarpeisiin. Viime aikoina kasvava alue on ollut perinteiset lukot sekä 
erityisesti älykkäiden lukitusjärjestelmien suunnittelu, käyttöönotto ja koulutus. 

Tehdas ja myynti sijaitsevat Salon Kiskossa, työntekijöitä yrityksessämme on noin 50. 


