
Haemme työntekijöitä seuraaviin tehtäviin:

1) MYYNTINEUVOTTELIJA B2B-MYYNTIIN
Tehtäviisi kuuluu:

• B2B-myynti, sisältäen itsenäisen tarjouslaskennan ja tilaustenkäsittelyn 
• Nykyisten asiakkaiden palvelu 
• Uusien asiakkaiden hankinta
• Kokonaisvastuu nimetyistä asiakkaista

2) MYYNTIKOORDINAATTORI ASIAKASPALVELUUN
Tehtäviisi kuuluu:

•  B2B-myyjien aktiivinen tukeminen tehtaalta käsin sisältäen tarjouslaskennan  
ja tilaustenkäsittelyn 

• Uusasiakashankinnan tukeminen 
• Asiakaspalvelu

Molemmissa tehtävissä odotamme, että asenteesi on kohdallaan, olet sitten alan ammat-
tilainen tai uraasi aloitteleva nuori. Olet palvelualtis, aktiivinen ja oma-aloitteinen tuloksen-
tekijä, joka tuntee B2B kaupanteon edellytykset sekä mahdollisuudet. Toivomme sinulta 
teknistä ajattelukykyä, kokemusta tarjouslaskennasta ja hyviä neuvottelutaitoja, mutta 
myös pelisilmää olla joustava. Panostamme vientiin, joten eduksi on englannin ja ruotsin 
kielen hallinta.

3) MEKANIIKKASUUNNITTELIJA
Tehtäviisi kuuluu:

• Uusien ohutlevytuotteiden suunnittelu ja tuotannollistaminen
• Olemassa olevien tuotteiden kehittäminen
• Tuotekehitysprojektien hallinta

Käytämme tuotteiden suunnittelussa SolidWorks -ohjelmistoa ja tuoterakenteiden  
ylläpidossa Microsoft Dynamics NAV -toiminnanohjausjärjestelmää.

Odotamme sinulta:
• Teknistä koulutusta
• Osaamista ohutlevytuotteiden suunnittelusta sekä niiden tuotannollistamisesta 
• Kokemusta projektienhallinnasta sekä asiakkaiden kanssa toimimisesta
• Aktiivisuutta ja oma-aloitteisuutta
• Englanninkielen taitoa, muu kielitaito on eduksi 

Tarjoamme mielenkiintoisia työtehtäviä älykkäiden säilytysratkaisujen myynnin, asiakas-
palvelun ja tuotekehityksen parissa. Tärkeää on aito kiinnostus työtehtävää kohtaan, jos 
tunnistat itsesi, laita hakemuksesi tulemaan!

Lisätietoja antavat:
rekrytoinnissa avustava Stara Consulting Group Oy / Laura Lehtonen, puh. 044 033 7840, 
laura.lehtonen@staraconsulting.fi. Lisäksi:

Tehtävät 1 & 2  
Punta Oy toimitusjohtaja Vesa Harilo, puh. 040 548 9777, ke 19.12. klo 14-16 ja  
ke 2.1. klo 14-16. 

Tehtävä 3 
Punta Oy tuotekehitysjohtaja Jukka Suutari, puh 02- 7221 308

Hae viimeistään 6.1.2019 mennessä osoitteessa www.52duunia.fi. Täytä palvelussa 
olevaan sähköiseen hakulomakkeeseen yhteystietosi ja liitä mukaan vapaamuotoinen 
hakemuksesi palkkatoivomuksineen ja CV:si

PUNTA Oy:n liiketoiminnan painopisteiksi ovat muodostuneet teräksisten säilytyskalus-
teiden valmistus, asiantuntijapalvelut ja tuotekehitys yhdessä asiakkaiden kanssa. Viime 
aikoina kasvava alue on ollut elektroniset lukot sekä erityisesti älykkäiden lukitusjärjestel-
mien suunnittelu, käyttöönotto ja koulutus.

Tehdas ja myynti sijaitsevat Salon Kiskossa, työntekijöitä yrityksessämme on noin 60. 
Olemme kuluvan vuoden aikana tehneet merkittäviä investointeja, jotka kaksinkertaista-
vat valmistuskapasiteettimme.

Tule meille töihin, kun työskentely kasvavassa yrityksessä mukavien  
työkavereiden  ja mielenkiintoisten työtehtävien parissa kiinnostaa sinua!

Kasvuamme tukemaan haemme lisävahvistusta tuotteidemme ja  
palveluidemme myyntiin sekä tuotekehitystiimiin


