Peikko on
perheyritys.
Lahdessa.

vuonna 1965 perustettu
Yrityksen pääkonttori on

Peikko
valmistaa
monentyyppisiä
betoniliitoksia ja liittopalkkeja elementti- ja
paikallavalurakentamiseen.
Peikon
innovatiiviset ratkaisut tekevät rakentamisesta helpompaa, nopeampaa ja
turvallisempaa.
Peikon tavoitteena on tarjota asiakkaillemme alan johtavia ratkaisuja, jotka
ovat laadukkaita, turvallisia ja innovatiivisia. Tuomme markkinoille
säännöllisesti uusia ratkaisuja ja palveluja. Peikko investoi alallaan laajimmin
tutkimukseen ja tuotekehitykseen.
Boost Brothers on rakennuttamisen
palveluihin erikoistunut yritys. Yrityksellä on
ainutlaatuista osaamista terveiden tilojen
rakennuttamisessa ja uusien hankemallien,
esimerkiksi
allianssi-elinkaarimallin,
hyödyntämisessä. Hallitsemme erinomaisesti hankkeiden toteuttamisen
edellyttämät rakennuttamistehtävät ja voimme toteuttaa niin tavanomaisia,
kuin vaativia hankkeita. Haemme kevääksi ja kesäksi harjoittelijoita Fast Track
-ohjelmaamme. Tule ständillemme tutustumaan yritykseemme ja tiimiimme!

Rakennusliike Lujatalo Oy kuuluu
Luja-yhtiöihin, joka on yksi Suomen
suurimmista
rakennusalan
konserneista. Luja-yhtiöihin kuuluvat Lujatalo Oy:n lisäksi Lujabetoni ja Fescon.
Konserni toimii valtakunnallisesti noin 1600 ammattilaisen voimin 33
paikkakunnalla. Luja on kestävän rakentamisen edelläkävijä niin uudis- ja
korjausrakentajana kuin betoni- ja kuivatuotteiden valmistajana. Konsernin
liikevaihto on yli 633 miljoonaa euroa. Lujalla on Suomen lisäksi toimintaa myös
Ruotsissa ja Venäjällä.

Congridin perusti vuonna 2013
ryhmä työmaapäälliköitä, jotka
olivat turhautuneet käyttämään
kynää, paperia ja Excel-tiedostoja
rakennustyömaiden laadun ja turvallisuuden hallintaan. Congridin
pilvipohjainen ohjelmisto tarjoaa käyttäjille alustan laadun ja turvallisuuden
hallintaan kaikissa rakennushankkeissa. Congrid pienentää laatukustannuksia,
parantaa turvallisuutta ja maksimoi työmaan tuottavuuden. Asiakkaat ovat
merkittäviä rakennuttajia, rakennusyrityksiä, urakoitsijoita ja niiden
alihankkijoita Pohjoismaissa. www.congrid.fi

SRV
Tule
mukaan
rakentamaan
tulevaisuuden viihtyisiä kaupunkeja,
koteja ja työpaikkoja! Rakennamme
onnellista
elämää,
se
on
tavoitteemme. Meidät tunnetaan haastavista ja rohkeista hankkeistamme niin
maan päällä kuin alla: Kalasataman REDI, Keski-Suomen sairaala Nova
Jyväskylässä, Kehä I Keilaniemessä, Koivusaaren metroasema, Keravan
keskusta, Tapiolan keskus sekä Tampereen Kansi ja Areena. Unohtamatta jo
valmistuneita näkyvimpiä taidonnäyteitämme, kuten Kampin keskus,
Musiikkitalo Helsingissä, tuhannet kodit ympäri Suomea sekä Tampereen
Torni-hotelli muutamat mainitakseni.
Olemme Suomen johtava projektinjohtourakoitsija, rakennusalan rohkea
kehittäjä ja uudistaja.
Haluamme tarjota parhaan asiakaskokemuksen kaupunkikeskusten
rakentajana ja olla alan innostavin työpaikka. Aito yhteistyö ja innostus
tekemiseen näkyvät jokaisessa kohtaamisessa kanssamme.

Vahanen-yhtiöt
Vahanen-yhtiöt on kiinteistö- ja
rakennusalan
suomalainen
konsulttikumppani, joka ottaa
vastuun
onnistumisista.
Tarjoamme
kiinteistöja
kaupunkikehitykseen, arkkitehtuuriin, suunnitteluun, rakennuttamiseen ja
valvontaan, tutkimuksiin ja tarkastuksiin, energiaan ja kiinteistön elinkaareen
sekä ympäristöön liittyviä palveluita.
Töissä Vahasella
Monipuolinen ja laaja palveluvalikoimamme tarjoaa paljon erilaisia työtehtäviä
ja rooleja henkilöstöllemme. Vahaslaisia työskentelee mm. projektipäällikön,
suunnittelijan, arkkitehdin, valvojan, kuntotutkijan, suunnittelu- ja
projektiassistentin tehtävissä sekä johtotehtävissä.
Kesätyöt
Kesätyöhakumme on käynnistynyt ja jatkuu aina 28.2.2020 saakka. Tutustu
kesätyöpaikkoihimme täällä: vahanen.com/kesatyo

Sitowise on 1700 hengen asiantuntijayritys, joka tarjoaa asiakkailleen kaikki
rakennetun ympäristön suunnittelu-, asiantuntija- ja digitaaliset palvelut
saman katon alta. Olemme Suomen suurimpia rakennusalan suunnittelu- ja
konsultointitoimistoja, kaupunkiseutujen monialahankkeiden johtava osaaja
sekä tiedolla johtamisen ja tietomallintamisen edelläkävijä. Kokonaisvaltaiset
palvelumme tuottavat uutta ja korjaavat vanhaa – näin luomme kestävää ja
älykästä elinympäristöä.

Peab-konserni on yksi Pohjoismaiden
suurimmista
rakennusyhtiöistä.
Työllistämme Pohjoismaissa 15 000
henkeä, joista Suomessa noin 750. Konsernin toiminta on jakautunut neljään
liiketoiminta-alueeseen; rakentaminen, kiinteistökehitys, infrarakentaminen
sekä teollisuus. Peab-konsernin liikevaihto on 5.2 miljardia euroa. Suomessa
Peabin koko ja näkyvyys tulee kasvamaan merkittävästi vuoden 2020 aikana,
kun YIT:ltä ostettu asfalttiliiketoiminta siirtyy Peabin alle. Tampereen alueella
peabilaisia on rakentamisen parissa noin 90 hlö (puolet toimihenkilöitä) sekä
lisäksi meillä on kaksi betonitehdasta (Lahdesjärvellä ja Ylöjärvellä).
Barona Rakennus Oy – Paremman
työelämän puolesta
VISIOMME on kehittää jatkuvasti
uusia
tapoja
parantaa
asiakkaidemme kilpailukykyä
sekä olla rakennusalan merkittävin
työvoimavaltaisten palveluratkaisujen tuottaja.
MISSIOMME on auttaa työntekijöitämme ja asiakkaitamme
saavuttamaan tavoitteitaan sekä parantaa rakennusalan työllisyyttä.
NRC Group Finland Oy on Suomen
suurin radanrakentaja ja yksi
suurimmista
raideinfran
kunnossapitäjistä.
Olemme
mukana
useassa
infra-alan
allianssissa tekemässä Suomen kiinnostavinta ja ympäristöystävällisintä infraa,
kuten Tampereen Ratikka, Raide-Jokeri ja Kruunusillat.
Palkkaamme joka kesä kymmeniä kesätyöntekijöitä rakennus- ja sähköalalta
oppimaan raideinfra-alan parhaimmistolta ‒ olisitko sinä yksi heistä?
Kesätyöhakumme on auki osoitteessa valmiinaradalle.fi. NRC Group Finland on
osa norjalaista NRC Groupia, joka on Pohjoismaiden suurin raideinfra-alan
toimija Norjassa, Suomessa ja Ruotsissa.

WSP

on

eri

osaamisaloja
yhdistelevä
yhdyskuntarakentamisen
asiantuntijayritys.
Autamme
asiakkaitamme luomaan uutta ja
korjaamaan
vanhaa.
Suunnittelemme,
tutkimme,
konsultoimme ja muotoilemme rakennettua ympäristöä viihtyisäksi niin, että
se kestää ja luo kilpailukykyä.
Meillä työskentelee yli 650 asiantuntijaa eri puolilla Suomea. Suomen WSP on
osa globaalia WSP:tä, jossa työskentelee noin 49 500 asiantuntijaa 550
toimistossa ympäri maailmaa
Ydinosaamisalueitamme ovat yhdyskuntasuunnittelu, rakennesuunnittelu,
korjausrakentaminen ja rakennuttamispalvelut.
Pidämme hyvää koulutusta tärkeänä, mutta työn tohinassa hankitaan
kuitenkin se ammattitaito, jolla projektejamme toteutetaan. Opiskele siis
monipuolisesti ja ole aina valmis oppimaan lisää, niin mekin olemme!
Tutustu avoinna oleviin työpaikkoihimme:
https://rekry.wsp.com/

Welado on vahvasti kasvava,
infrarakennuttamiseen
erikoistunut konsulttitoimisto.
Meillä
työskentelee
intohimoisia
huippuosaajia
muun muassa projektijohtajina
ja -päällikköinä, valvojina, sekä
erilaisina
asiantuntijoina
esimerkiksi
turvalaite-,
turvallisuus-, ympäristö-, digitalisaatio-, hankinta- tai sähkörataasiantuntijuuden aloilla. Rakennuttamisen parissa pääset tutustumaan alaan
sekä suunnitteluohjauksen näkökulmasta että urakoinninohjauksen
näkökulmasta.
Arvostamme hyvää meininkiä, reiluutta sekä työn iloa. Vahvat arvomme
ohjaavat jokapäiväistä työtämme sekä päätöksentekoa; haluamme olla

rohkeasti avoin, empaattinen sekä tekijöillemme paras. Meillä työtä tehdään
joustavasti elämäntilanne huomioiden, ja mukana on aina tekemisen vapaus.
Luotamme toisiimme ja siihen, että hommat hoidetaan hyvin. Weladossa
pääset näkemään erilaisten infrahankkeiden elinkaaren suunnitteluvaiheesta
aina käyttöönottoon saakka.
Haluamme, että Weladossa työskentelee oma alansa sitoutuneita
huippuammattilaisia ja sellaiseksi kasvavia. Siksi pidämme huolta siitä, että
tuemme henkilöstömme osaamista ja kehittämistä. Osaamisen kehittämisen
lisäksi tarjoamme mahdollisuuden kasvavan ja kansainväliseksi tähtäävän
yhtiön
näkymiin;
halutessasi
pääset
mukanamme
oppimaan
naapurimaidemme Ruotsin ja Viron rakennusalaan. Tueksesi Welado-matkalle
saat Suomen parhaiden asiantuntijoiden kokemuksen sekä työyhteisön tuen.
Tulevaisuudessa haluamme määrittää uudelleen koko rakennuttamisen
toimialaa - vastuullisuutta ja ihmislähtöisyyttä unohtamatta.
Tutustu meihin tarkemmin kotisivuillamme www.welado.fi, Instagramissa
@Welado_official tai Facebookissa @WeladoOfficial, ja näe mitä tarkoittaa
olla weladolainen.

NCC

on

yksi
johtavista
rakentamisen,
kiinteistökehityksen
ja
infrastruktuurin
yrityksistä
Pohjois-Euroopassa. Yrityksen
liikevaihto oli vuonna 2018 lähes
5,6 miljardia euroa ja henkilöstömäärä 16 500 (Suomessa noin
1800). Pohjoismaat ovat NCC:n kotimarkkina-aluetta, ja sen toiminta ulottuu
koko arvoketjuun aina kiinteistöjen kehittämisestä ja rakentamisesta
teollisuuslaitoksiin ja julkisiin rakennuksiin, teihin, maarakennukseen ja
muuhun infrastruktuuriin.
Rakennamme asuntoja ja toimistoja, mutta myös julkisia tiloja kuten kouluja,
sairaaloita ja urheiluhalleja, sekä kaupallisia tiloja kuten liike- ja logistiikkatiloja.
Olemme erittäin kokeneita arvorakennusten korjaajia ja teemme kiinteistöjen
tilamuutoksia, esimerkiksi toimistoista hotelleja.
NCC tarjoaa myös rakentamisessa tarvittavia aineksia sekä teiden päällystys- ja
kunnossapitopalveluita. Luomme tulevaisuuden tiloja työskentelyyn ja

asumiseen. Rakennustoimintamme on vastuullista ja meillä on kovan tason
osaamista kestävän kehityksen, digitalisaation ja yhteistoiminnallisen
asiakastyön saralla. Kehitämme projekteja yhdessä asiakkaan kanssa
varhaisesta vaiheesta alkaen.

YLI 100 KESÄTYÖPAIKKAA RAKENNUSALAN TYÖTEHTÄVISSÄ!
Tuleva kesätyöpaikkasi saattaa olla lähempänä kuin luuletkaan! Meillä on
rakennusalan työpaikkoja tarjolla kesäksi 2020 sekä osa- että kokoaikaisesti,
työntekijän oman elämäntilanteen mukaan. Olisiko yksi niistä sinulle?
WorkPower tarjoaa työntekijöille monipuolisia työtehtäviä rakennusalan
asiakasyrityksissämme. Voit olla vasta aloitteleva tai ammattilainen, työtä on
tarjolla eri tasoisille tekijöille. Tarjoamme myös loistavan tilaisuuden
verkostoitua alan ammattilaisten kanssa. Viime kesänä meillä työskenteli yli
100 kesätyöntekijää!
Kurkkaa kesätyöpaikkamme osoitteessa www.workpower.fi ja liity energiseen
joukkoomme!
Oletko
utelias
tulevaisuuden suhteen?
Niin mekin! Swecolla
pääset
työskentelemään alan
kiinnostavimmissa
projekteissa sekä mutkattomassa ja innostavassa ilmapiirissä. Tarjoamme
tekniikan alan opiskelijoille mahdollisuuksia kesäharjoitteluun, opintojen
ohella tapahtuvaan osa-aikatyöhön sekä lopputyön tekemiseen. Haku kesän
2020 avoimiin työpaikkoihin on auki 2.12.2019-16.2.2020 kotisivuillamme:
www.sweco.fi/ura.
Kansainväliseen Sweco-konserniin kuuluva Sweco Finland on rakennetun
ympäristön ja teollisuuden innovatiivinen ja arvostettu asiantuntija Suomessa
ja maailmalla. Palvelemme asiakkaitamme rakennetekniikan, talotekniikan,
teollisuuden sekä ympäristö- ja yhdyskuntatekniikan aloilla ja tarjoamme myös
projektinjohto- ja rakennuttamispalveluita, arkkitehtisuunnittelua sekä

asiantuntijapalveluita. Kaikkiaan 16 000 swecolaisesta 2 400 työskentelee
Suomessa.
Ps. Katso myös muut avoinna olevat työpaikkamme – moni niistä sopii
vastavalmistuneelle tai valmistuvalle!

Skanska – rakentamassa parempaa yhteiskuntaa
Päämäärämme on rakentaa parempaa yhteiskuntaa: viihtyisiä koteja ja
asuinalueita, toimivaa infrastruktuuria sekä moderneja tiloja yritysten ja
yhteisöjen tarpeisiin. Olemme yksi maailman johtavista rakentamis- ja
projektikehityspalveluita tarjoavista yrityksistä. Mielenkiintoisten hankkeiden
parissa Pohjoismaissa, Euroopassa ja Yhdysvalloissa työskentelee 37 000
skanskalaista.
Skanskassa olet mukana rakentamassa parempaa yhteiskuntaa. Meillä on
vahva arvopohja, joka ohjaa toimintaamme ja jokapäiväistä työskentelyämme.
Välitämme ihmisistä ja ympäristöstä ja meille on tärkeää reilu, innostava ja
hyväksyvä työyhteisö, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä.
Kansainvälisenä
yrityksenä
tarjoamme
henkilöstöllemme
monia
mahdollisuuksia kehittymiseen, yhteistyöhön ja liikkuvuuteen. Kannustamme
ja tuemme henkilöstöämme ylläpitämään ja kehittämään ammattitaitoaan
jatkuvasti.
Kehitämme ja rakennamme kestävää tulevaisuutta yhdessä asiakkaidemme ja
yhteistyökumppaneidemme kanssa, ja olemme mukana toteuttamassa monia
aikamme kiinnostavimpia projekteja. Meillä on meneillään tuhansia hankkeita
ympäri maailmaa sekä erilaisia harjoittelu- ja kehitysohjelmia, joten
mahdollisuuksia omalle urapolulle kansainvälisessä yrityksessä on monia.
Tutustu tarkemmin netissä: www.skanska.fi/opiskelijoille ja tule rakentamaan
kanssamme parempaa yhteiskuntaa.
www.skanska.fi
www.skanska.com
www.twitter.com/skanskafinland
www.facebook.com/skanskafinland

FCG – Hyvän elämän tekijät
Me FCG:llä luomme sujuvaa,
turvallista ja tasavertaista arkea
Suomessa
ja
maailmalla.
Olemme kuntien, yritysten ja
yhteisöjen
kumppani
monialaisessa
yhdyskuntasuunnittelussa, osaamisen kehittämisessä, hyvän hallinnon
edistämisessä ja ohjelmistokehityksessä. Visiomme on olla vastuullisin ja suurin
suomalaisomistuksessa
oleva
konsulttiyhtiö
ja
kiinnostavin
kehittämiskumppani.
Toimimme aktiivisesti erilaisissa ekosysteemeissä ja verkostohankkeissa, jotka
tukevat perustehtäväämme tehdä yhteiskunnista kestävämpiä ja parempia
paikkoja elää. Työskentelemme kansainvälisten rahoituslaitosten ja
ministeriöiden kanssa edistääksemme parempaa elämää myös kehittyvissä
maissa.
Meillä
työskentelee
yli
850
osaajaa
ympäri
maailman. Pääkonttorimme sijaitsee Helsingissä ja aluetoimistoverkostomme
kattaa koko Suomen. Maailmalla meillä on toimistot Aasiassa, Oseaniassa,
Euroopassa ja Afrikassa. Konsernimme omistaa Kuntaliitto Holding.
Lisätietoja: www.fcg.fi

Pohjola Rakennus Oy Suomi on
vuonna
1989
perustettu
vakaasti kasvava suomalainen
perheyritys.
Olemme
ensimmäisiä
projektinjohtourakoinnin
toimintamallin
käyttöönottaneita
rakennusalan
yrityksiä.
Nykyään
olemme
tunnettuja
vahvasta
aluesuunnittelun
osaamisestamme
sekä
hankekehityksestämme.
Pääpainomme on asuinkerrostalojen rakentamisessa. Meillä on omaa
henkilökuntaa noin 200 henkilöä ja olemme yksi Suomen suurimmista
rakennusliikkeistä. Yrityksellämme on kuusi toimipistettä Suomessa:
Helsinki, Tampere, Turku, Jyväskylä, Kuopio ja Oulu.

Proxion on vuonna 2005
perustettu
suomalainen
suunnittelu-,
digija
koulutuspalveluja
tuottava
konserni. Ydinosaamistamme ovat vaativat julkiset ja yksityiset
raideinfrastruktuurin projektit. Alati kasvavaan tiimiimme kuuluu 80 kokenutta
ja ennakkoluulotonta liikennetekniikan, turvalaitetekniikan, sähkötekniikan ja
infra-alan huippuosaajaa - meillä pääset työskentelemään alan kirkkaimpien
asiantuntijoiden kanssa.
Pääkonttorimme on Helsingissä ja muut toimipisteemme sijaitsevat Kuopiossa,
Oulussa, Tampereella, Pieksämäellä ja Mikkelissä.
Rakkaudesta rautateihin kehitämme alan arvostusta ja toimintaa yhteiskunnan
kilpailukyvyn lisäämiseksi ja kestävän kehityksen edistämiseksi.
Tavoitteenamme on kaksinkertaistaa rautateillä tapahtuvien kuljetusten
määrä.
Me proxionilaiset olemme ylpeitä yrityksestämme: uskomme Proxionin
menestyksen salaisuuden piilevän siinä, että meillä uskalletaan ajatella isosti.
Tulevaisuutemme kantava voima on osaava, motivoitunut ja
menestyksennälkäinen henkilöstö, joka tarttuu innokkaasti uusiin haasteisiin.
Se pelaa joukkueena – aina asiakkaan hyväksi.
Tarjoamme myös tulevana kesänä kesätyöpaikkoja innokkaille tulevaisuuden
timanteille. Tutustu avoimiin paikkoihin osoitteessa www.proxion.fi/avoimettyopaikat/ ja lähetä hakemuksesi cv:llä ja opintosuoritusotteella varustettuna
osoitteeseen proxionrekry@proxion.fi. Voit hakea myös suoraan LinkedInin
kautta.
Lue lisää meistä ja toiminnastamme www.proxion.fi ja seuraa meitä somessa:
Facebook: www.facebook.com/Proxionofficial/
Instagram: www.instagram.com/proxionofficial/
LinkedIn: www.linkedin.com/company/1007501/
Twitter: https://twitter.com/ProxionOfficial
Tule mukaan Proxionin Timanttitiimiin! We Keep the World on Track!

GRK on suomalainen rakennusalan konserni, johon
kuuluvat Suomessa toimivat GRK Infra Oy, GRK Road Oy
ja GRK Rail Oy, Viron GRK Infra AS sekä Ruotsin GRK Infra
Ab. Meillä työskentelee yli 500 ammattilaista.
Ydinosaamiseemme
kuuluu
vaativien
infrarakennushankkeiden toteutus, suurten hankkeiden
projektinjohto
sekä
laaja-alainen
raiderakennusosaaminen.
Vaativista infrahankkeista on kertynyt runsaasti kokemusta ja meillä on selkeä
näkemys siitä, miten projektit kannattaa hoitaa. Teemme hankkeista
huolettomia asiakkaillemme. Suoraviivaisen ja ketterän toimintatapamme
ansiosta pystymme reagoimaan nopeasti ja tekemään sen, minkä lupaamme.
Mitä haastavampi projekti, sitä paremmin se sopii meille.
www.grk.fi

Solwers
Oyj
on
rakennetun ympäristön
konsultointia
tekevä
konserni.
Solwersiin
kuuluu 13 yritystä Suomessa ja 2 Ruotsissa. Konsernin palveluksessa on yli 250
ammattilaista. Liikevaihtomme on noin 30 miljoonaa euroa. Konserni kasvaa
koko ajan yritysostojen ja orgaanisen kasvun kautta.
Solwers-yhtiöt toimivat itsenäisinä yrityksinä vaalien maan parasta
erikoisosaamista ja sitä kulttuuria, joka on tehnyt niistä oman alansa huippuja.
Vannomme pienten työyhteisöjen nimeen, joissa asiantuntijat pääsevät
kehittämään omaa osaamistaan ja keskittymään siihen, mistä nauttivat.
Tarjoamme vuosittain useita harjoittelu-, opinnäyte- ja kesätyöpaikkoja
pääasiassa pääkaupunkiseudulla, mutta myös Vaasassa ja Tampereella.
www.solwers.fi

AFRY
www.afry.com
ÅF ja Pöyry ovat yhdistäneet
voimansa. AFRY on kansainvälinen
suunnittelu- ja konsultointiyhtiö. Tuemme asiakkaitamme kestävän kehityksen
ja digitalisaation edistämisessä. Olemme 17 000 sitoutunutta asiantuntijaa,
jotka kehittävät kestäviä ratkaisuja tuleville sukupolville infra-, teollisuus- ja
energiasektoreilla ympäri maailman. Suomessa AFRYllä on lähes 2 000
asiantuntijaa yhteensä 22 paikkakunnalla Hangosta Kittilään.

Destia on suomalainen infra- ja
rakennusalan palveluyhtiö, joka
rakentaa, ylläpitää ja suunnittelee
liikenneväylien ja ratojen sekä liikenne- ja teollisuusympäristöjen lisäksi
kokonaisia
elinympäristöjä.
Palvelumme
ulottuvat
maanalaisesta
rakentamisesta kattavaan maanpäälliseen toimintaan sekä energia- ja
insinöörirakentamiseen. Monipuolisen osaamisen ansiosta destialaiset
toteuttavat suuria ja edistyksellisiä ratkaisuja. Ratkaisuja, jotka mahdollistavat
ihmisten, tavaroiden, palveluiden ja energian liikkumisen luontevana osana
pohjoista elämää ja maailmantaloutta. Destian asiakkaita ovat teollisuus- ja
liikeyritykset, kunnat ja kaupungit sekä valtionhallinnon organisaatiot. Kattava
toimipaikkaverkko Suomessa takaa, että Destia on aina lähellä asiakkaitaan.

Kreate – infrarakentamisen vahva ja monipuolinen erikoisosaaja
Jos sisälläsi palaa tahto tehdä asiat vähän fiksummin, ylittää itsesi ja
odotuksesi, saatat olla aito kreatelainen!
Työskentelemme työmaillamme etelästä pohjoiseen, läpi koko Suomen
toteuttaen vaativimmatkin ratkaisut siltoihin, teihin, ratoihin, ympäristö– ja
pohjarakentamiseen, kiertotalouteen sekä geoteknisiin tarpeisiin. Vaativien
kohteiden erikoisosaajana panostamme kokonaisvaltaiseen laatuun ja
kustannustehokkuuteen sekä toimimme joustavasti asiakasta kunnioittaen.
Keltamustista riveistämme löytyy yhteensä yli 400 ammattilaista ja
liikevaihtomme hipoi 200 miljoonaa euroa vuonna 2018. Pääkonttorimme
sijaitsee Tuusulassa, minkä lisäksi toimipisteitämme on Tampereella,
Lappeenrannassa, Joensuussa, Seinäjoella, Kouvolassa ja Oulussa. Lisäksi
osakkuusyrityksellämme KFS Finland Oy:llä on toimipisteet Vantaalla,
Hämeenlinnassa, Lappeenrannassa, Vuokatissa ja Vihdissä.
Sanomme olevamme infra-alan edelläkävijöitä, ja myös tarkoitamme sitä. Siksi
etsimme tekijöitä, jotka eivät mene massan mukana vaan haastavat itsensä
joka päivä.
Haluamme keltamustaan joukkoomme hyviä tyyppejä, jotka näkevät asioita
uudella tavalla ja haluavat tehdä parhaansa. Kun annat meille intosi ja
osaamisesi, me annamme sinulle mittaisiasi työtehtäviä sekä mahdollisuuden
kasvaa ja kehittyä.
Tutustu lisää yritykseemme osoitteessa kreate.fi ja seuraa meitä somessa:
•
•
•
•

instagram.com/kreateoy/
facebook.com/kreateface/
linkedin.com/company/kreateoy/
twitter.com/KreateOy

GEOPALVELU OY
Geopalvelu Oy on mittaus- ja kartoitustekniikkaan, geotekniikkaan, sekä PIMAtutkimuksiin erikoistunut konsulttitoimisto (SKOL ry jäsen).
Yritys on aloittanut toimintansa v. 1994 alussa eli on nyt 26-vuotias.
Olemme pirkanmaalainen yritys, mutta toimimme koko Suomen alueella, ja
meillä on toimipisteet myös Oulussa ja Vantaalla.
Meitä on tällä hetkellä hieman vaille 40 henkilöä, joista noin 2/3 työskentelee
maastotehtävissä ja noin 1/3 suunnittelutehtävissä.
Liikevaihtomme on noin 3 M€.
Kairauskoneita on yhteensä 20, joista uusin raskas monitoimikairauskone
otetaan käyttöön tammikuussa 2020.

Ruukki Building Systems on runkourakoitsija,
jolla on yli 40 vuoden kokemus rakentamisesta.
Toimitamme esivalmistettuja runko-, katto- ja
seinäratkaisuja sisältäen kohteiden suunnittelun,
valmistuksen ja asennuksen.
Toimimme
Pohjoismaissa, Puolassa, Tšekissä ja Liettuassa.
Työllistämme
noin
500
henkilöä
ja
liikevaihtomme oli 113 M€ vuonna 2018.

Tervetuloa tutustumaan
Suomen
nopeimmin
kasvavaan kiinteistö- ja
rakennusalan konserniin,
WasaGroupiin! Meillä on tarjolla erilaisia opinnäyte- ja kesätyöpaikkoja
rakennusalan korkeakouluopiskelijoille: Emoyhtiö WasaGroup Oy työllistää
mm. rakennuttajia, hankekehittäjiä, laskenta- ja hankintainsinöörejä sekä
kiinteistöalan ammattilaisia. Rakennusliike WasaCon Oy työllistää työnjohtajia
ja suunnittelutoimisto WasaPlan Oy arkkitehtejä, rakennesuunnittelijoita,
sähkösuunnittelijoita ja LVI-suunnittelijoita. Lisäksi konserniimme kuuluvat
konevuokraamo WasaTrade Oy sekä rahastojen hallinnointiyhtiö WasaGroup
Funds Oy. Lisäksi meillä on oma WasaTrainee-ohjelma alkuvaiheen
opiskelijoille. Lue lisää osoitteesta ura.wasagroup.fi. Nähdään ständillä!

Academic Work
https://www.academicwork.fi/
Etsitkö ensimmäistä työpaikkaasi? Me olemme erikoistuneet löytämään oman
alan töitä nuorille ammattilaisille, eli korkeakouluopiskelijoille tai 0-5 vuotta
oman alan työkokemusta omaaville asiantuntijoille.
Saatamme vuosittain tuhansia ammattilaisia eteenpäin urallaan joko
rekrytointien tai vuokratyön kautta. Uskomme vahvasti, että nuorissa
ammattilaisissa on kaikki se potentiaali, jota yritykset haluavat valjastaa
käyttöönsä. Siinä ammattirekrytoijillamme on suuri rooli – he auttavat sinua
suuntaamaan potentiaalisi sitä vastaavaan työhön.
Olemme koonneet nettisivuillemme kattavia tietopaketteja työnhakuun ja
työhaastatteluihin liittyen, joihin voit tutustua jo ennen tapahtumaa, ja joista
saat kullanarvoisia vinkkejä urapolkusi eri vaiheisiin.

Me T2H:ssa rakennamme Ihania Koteja
pääkaupunkiseudulla ja Pirkanmaalla.
Ihana Koti tarkoittaa avaraa ja valoisaa
kotia, jonka suuriin ikkunoihin ja korkeisiin
huoneisiin ihastuvat kaikki. T2H on
perustajaurakoitsija, mikä tarkoittaa, että
yhtiö sekä hankkii tontin että suunnittelee,
rakentaa ja markkinoi rakennuskohteen
itse. Olemme kasvaneet tasaisen vahvasti perustamisesta, vuodesta 2010,
lähtien ja tällä hetkellä rakenteilla on noin 1200 asuntoa. Vuonna 2018
liikevaihtomme on 110 miljoonaa euroa ja tiimimme koostuu yli 120
ammattilaisesta. Lue lisää meistä osoitteesta www.t2h.fi

Ramboll on johtava suunnittelu- ja
konsultointiyritys,
joka
on
perustettu Tanskassa vuonna 1945.
Yhtiön palveluksessa on yli 14 000
asiantuntijaa. Rambollilla on vahva asema Pohjoismaissa, Isossa-Britanniassa,
Pohjois-Amerikassa, Manner-Euroopassa, Lähi-idässä sekä Aasian ja
Tyynenmeren alueella. Yli 300 toimistoamme 35 maassa mahdollistavat
vankan paikallistuntemuksen yhdistämisen laajaan kansainväliseen
osaamiseen. Tavoitteenamme on luoda innostavia ja laadukkaita ratkaisuja,
jotka edistävät aidosti asiakkaidemme, loppukäyttäjien ja koko yhteiskunnan
toimintaa. Toimialamme ovat kiinteistöt ja rakentaminen, infra ja liikenne,
kaupunkisuunnittelu, vesi, ympäristö ja terveys, energia sekä johdon
konsultointi. Lue lisää fi.ramboll.com.

http://www.yitgroup.com/kesatyo
Haluaisitko olla rakentamassa tulevaisuuden elinympäristöjä joukkueessa,
jossa arvostetaan tekemisen meininkiä? YIT on suurin suomalainen ja
merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö. Kehitämme ja rakennamme
asuntoja, toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi olemme vaativan
infrarakentamisen erikoisosaaja ja päällystäjä. Tampereella olemme mukana
rakentamassa mm. raitiotietä ja Ranta-Tampellan sekä Niemenrannan
aluehankkeita.
Luodaksemme entistä toimivampia, vetovoimaisempia ja kestävämpiä
kaupunkeja ja elinympäristöjä, raudanlujassa joukossamme työskentelee yli 10
000rakennusalan
asiantuntijaa
työnjohdon
taitajista
hankinnan
huippuosaajiin. Harjoittelijat ovat tärkeä osa osaavaa porukkaamme, ja YIT
Polulla työmaillamme ja toimistoissa työskenteleekin vuosittain yli 1000
harjoittelijaa. Luotamme osaajiemme monipuoliseenosaamiseen ja
ammattitaitoon, ja meillä työ kehittyy sinun mukanasi. Harjoittelu- ja
kesätyöpaikkojen lisäksi järjestämme jo kahdeksatta kertaa YIT Opinnotohjelman, jonka kautta pääset syventämään osaamistasi laadukkaasta
rakentamisesta,
projektinhallinnasta
ja
johtamisesta
kokeneiden
ammattilaistemme kouluttamana.
Lue lisää mahdollisuuksistamme, tutustu harjoittelijoidemme kokemuksiin ja
lähetä
oma
hakemuksesi
kotisivuillamme
osoitteessa www.yitgroup.com/kesatyo. Kesätyöhakumme on avoinna 28.2.
asti, ja haku YIT Opintoihin 17.2. asti.
Työmaidemme ja YIT:läisten arkeen pääset kurkkaamaan myös sosiaalisen
median kanavissamme
Facebook: https://www.facebook.com/yitsuomi
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/yit
YouTube: YIT Corporation
Instagram: @raksaduuni

LAPTI
https://lapti.fi/
Lapti on vakavarainen, suomalainen rakennus- ja talotekniikka-alan konserni,
jonka toiminta keskittyy asunto- ja palvelutilarakentamisen lisäksi
talotekniikkasuunnitteluun
ja
-projektitoteutuksiin.
Teemme
kiinteistökehitystä lisä- ja täydennysrakentamisesta aina uusien yritys- ja
asuinalueiden kehittämiseen. Konserniin kuuluvat Rakennusliike Lapti Oy ja
talotekniikkayhtiö Laptitec Oy. Konsernin palveluksessa on noin 800 henkilöä
ja liikevaihto vuonna 2017 oli noin 220 miljoonaa euroa. Lapti on
valtakunnallinen toimija, jolla on 13 aluetoimistoa Suomessa.
Rakennusliike Laptin ydinosaamista on laaja omistusasuntotuotanto ja
monipuolinen palvelutilarakentaminen. Laptin kiinteistökehitys tarjoaa uusia
näkökulmia, ratkaisuja ja toimivia konsepteja vastaamaan asiakkaan tarpeisiin.
Lapti kantaa kokonaisvastuun hankkeen kehittämisestä ja toteuttamisesta.
Tyypilliset Laptin toteuttamat hankekoot ovat 1 000 m2 hankkeista 60 000 m2
hankkeisiin.
Partnerivetoinen konsernimme on
rakennuttamisen
(Construction
management), rakennesuunnittelun
(Structural engineering) sekä ympäristö- ja yhdyskuntarakentamisen (Civil
Engineering) suunnannäyttäjä ja uusien yhteistyömallien luoja.
Rakennamme menestystä yhdessä asiakkaidemme kanssa. Se tarkoittaa
reipasta tekemisen meininkiä jokaisessa kohtaamisessa ammattilaistemme
kanssa. Se tarkoittaa myös tarpeiden syvällistä ymmärtämistä hankkeen
elinkaaren jokaisessa vaiheessa. Pyrimme parhaisiin mahdollisiin rakentamisen
ratkaisuihin kuuntelemalla, ennakoimalla ja innovoimalla.
Meillä työskentelee monipuolisissa asiantuntijatehtävissä jo yli 700 osaajaa 9
paikkakunnalla Suomessa

ARKTA
https://www.arkta.fi/
Kehitämme ja rakennamme asuinalueita Tampereen ja Helsingin seudulla.
Arkta-konserniin kuuluu yksi Suomen merkittävimmistä puukerrostalo- ja
matalaenergiarakentajista Rakennusliike Reponen Oy, yksi Tampereen seudun
suurimmista

asuntorakentajista

Arkta

Rakennus

Oy

sekä

betonielementtitehdas LS Laatuseinä Oy. Jo yli 13.500 perhettä asuu
rakentamissamme kodeissa, joita kehitämme ja rakennamme tasokkaasti
sadoille uusille perheille lähes 200 rakennusalan ammattilaisen voimin
vuosittain.
Lue meistä lisää sivuiltamme arkta.fi.

Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy
http://www.laurimehto.fi/
Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy on vuonna 1956 perustettu rakenne- ja
arkkitehtisuunnitteluun,

korjausrakentamiseen

ja

betonirakenteiden

kuntotutkimukseen erikoistunut yritys, jonka liikevaihto on 3,1 Me. Tällä
hetkellä toimistossamme työskentelee vakituisesti 30 henkeä. Yrityksen
omistaa toimiva johto ja luottokuokitus on ollut jo yli 10 vuotta paras
mahdollinen AAA.

Lisäksi mukana ovat seuraavat yritykset:
Taratest Oy
www.taratest.fi

Lokki Henkilöstöpalvelut Oy
www.lokki.fi

Insinööritoimisto LaRa Oy
www.laraoy.com

Kingspan Insulation Oy
www.kingspan.com/fi/fi-fi

Rakennuslehti

www.rakennuslehti.fi
Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL

www.ril.fi

Ammattiainekerhot:
TRATTA (Rakennustuotanto)

Nurjahdus (Rakennesuunnittelu)

Seula (Infrarakenteet)

Liittymä (Liikenne- ja kuljetusjärjestelmät)

Rakennusalan yritystapahtumassa
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