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Mikä on IT-Hekuma?
IT-Hekuma on
rekrytointitapahtuma,
jossa ICT-alan yritykset ja
opiskelijat kohtaavat toisensa.
Tapahtumapäivänä Tieto- ja
Sähkötalon käytävillä on useita
messuosastoja, joissa yritykset
kertovat työmahdollisuuksista
juuri heidän yrityksessään
Messuilla:
Tutustut kattavasti oman alasi
yrityksiin.
Saat todella tärkeää tietoa
työmahdollisuuksista.
Markkinoit osaamistasi
mahdollisesti tulevalle
työnantajallesi.
Solmit elintärkeitä kontakteja.
Muista tulostaa CV mukaan!
Oletko koskaan miettinyt,
kuinka monelle opiskelijalle
yritysedustajat puhuvat
messujen aikana? Ja kuinka
monet he näistä muistavat
jälkikäteen? Pidäthän huolen,
että sinut muistetaan myös

IT-Hekumaa seuraavana
päivänä! Jättämällä CV:si
juuri sinua kiinnostaville
yrityksille varmistat, että he
muistavat myös sinut. Tämä
voi olla todella merkitsevää,
kun myöhemmin kirjoitat
työhakemusta ja voit mainita
jo keskustelleesi yrityksen
edustajan kanssa ITHekumassa.
Tutustu etukäteen
Tästä lehdestä voit lukea
kaikkien mukana olevien
yrityksien esittelyt. Niistä
voit saada todella hyödyllisiä
vinkkejä messupäivälle.
IT-Hekumaan ja yrityksiin
voit tutustua myös
osoitteessa:
it-hekuma.fi
Information about ITHekuma and participating
companies can also be found
at
it-hekuma.fi

Accenture is a leading global
professional services company,
providing a broad range of
services
and
solutions
in
strategy,
consulting,
digital,
technology
and
operations.
We work at the intersection of
business and technology to help
our clients across industries
improve their performance and
create sustainable value for
their stakeholders. Our 537,000
people deliver on the promise of
technology and human ingenuity
every day, serving clients in more
than 120 countries. Accenture
has operated in Finland since
1989. Today, we have around 1100
employees in Finland – in Helsinki,
Tampere and Jyväskylä – and work
with most of Finland’s largest
companies and organizations.
There is never a typical day at
Accenture, but that is why we
love it here! Accenture provides
an extraordinary opportunity to
build a rewarding career within

technology. Working in highly
collaborative teams for worldleading clients, we will nurture
your talent in an inclusive culture
that values diversity. Whatever
you are passionate about, make
the most of it in a career with
Accenture. Whether you are
a strategic thinker, a digital
innovator, a tech wizard, or a
business problem solver, you will
find an exciting career path on
the cutting edge. We would love
to get to know your unique blend
of talents and help you explore
and grow them further.
Learn about Accenture in Finland
and browse our open positions:
accenture.com/fi-en/careers

SB9

Autamme asiakkaitamme tekemään
maailmasta paremman paikan

www.adalia.fi

Me Adalialla autamme
asiakkaitamme luomaan
uutta liiketoimintaa
digitaalisten palveluiden avulla.
Missiomme on varmistaa
asiakkaidemme kilpailuetu
nyt ja tulevaisuudessa.
Teknologiaratkaisujen lisäksi
olemme erikoistuneet
strategiseen konsultointiin
ja design-palveluihin. Tämän
yhdistelmän avulla tarjoamme
asiakkaillemme kauniita,
käytettäviä ja aikaa kestäviä
digitaalisia palveluita.
Kehitämme myös
omia tuotteita, kuten
kehitysyhteistyöhankkeiden
hallinnointiin tarkoitettua
SmartME-palvelua (www.
smartme.global). Sen
avulla jo kymmenet
kehitysyhteistyöhankkeet
ympäri maailmaa varmistavat
hallintonsa tehokkuuden ja
läpinäkyvyyden sekä seuraavat ja
ohjaavat projektiensa toteutusta
ja rahoitusta.
Etsimme joukkoomme
uransa alkuvaiheessa olevia
henkilöitä, jotka haluavat kasvaa
rautaisiksi ohjelmistokehityksen
ammattilaisiksi. Toivomme,
että sinulla olisi jo pari vuotta

tietojenkäsittelytieteen tai
ohjelmistotekniikan opintoja
takana sekä kokemusta
webteknologioista ja
kiinnostusta/osaamista esim.
näistä: Ruby on Rails, JavaScript,
HTML5, Linux. Arvostamme
lisäksi oppimiskykyä, omaaloitteisuutta ja yhteistyötaitoja.
Tarjoamme mm. kattavan
perehdytyksen, parhaat
työvälineet ja huiput työkaverit.
Meillä on avara toimisto
Hervannan kampuksen
läheisyydessä, joustavat työajat
ja mahdollisuus myös etätyöhön.
Meillä voit työskennellä joko
kokoaikaisesti tai opintojen
ohella.
Innostutko merkityksellisestä
työstä, ystävällisestä ilmapiiristä
ja hyvästä kahvista (tai teestä)?
Tervetuloa tapaamaan meitä IThekumaan Sähkötaloon paikalle
SB11! Lisätietoja meistä löydät
myös osoitteesta www.adalia.fi/
jobs

SB11

Laadukas asiakaskokemus on kilpailuetu,
jonka haluat hyödyntää.

Ambientia, Future Creation Company, tuo yhteen ihmisen, liiketoiminnan ja teknologian. Liiketoiminnan
muotoilun ja teknologian asiantuntijana autamme
asiakasyrityksiämme tunnistamaan ja ratkaisemaan
haasteita aikana, jona muutos on välttämätöntä ja
nopeaa. Huolehdimme siitä, ettei asiakkaidemme
menestys jää kiinni toimintaympäristöjen äkillisistä
muutoksista, eivätkä ihmiset unohdu prosessissa. Yli
200 hengen talostamme löytyy asiantuntijoita niin
ohjelmistokehityksen, palvelumuotoilun, pilvisovellusten kuin tekoälynkin saralta. Ambientia on toiminut
kannattavasti jo vuodesta 1996 lähtien, eli vienyt
suomalaista teknologiakehitystä eteenpäin jo 25 vuoden ajan.
Seuraa meitä somessa @ambientia / @ambientiaoy!
Lue lisää avoimista tehtävistämme ja hae mukaan
Ambientialle osoitteessa https://www.ambientia.fi/
ura/.

Me autamme.

SC11

Atostek on v. 1999 perustettu
ohjelmistoalan yritys ja
työskentelemme mm.
terveydenhuollon ja
lääketieteen sovellusten,
teollisuuden tuotekehityksen
sekä julkisen sektorin ITkonsultoinnin parissa.
Meillä on myös omia
terveydenhuollon
ja lääketieteen
tietojärjestelmätuotteita.
Me etsimme maailmaa
muokkaaviin projekteihin
uraansa aloittelevia
tietotekniikan tai
tietojenkäsittelytieteen
opiskelijoita ja tulevia
ammattilaisia. Meiltä löydät
vakaan ja työntekijöistä
välittävän työyhteisön, jossa
et koskaan jää yksin. Meillä
perehdyt ja kehityt alan
asiantuntijaksi työkavereiden
tukemana.
Meillä työskentelevät
opiskelijat ovat yleensä
vähintään kolme vuotta
opiskelleita tai opinnoissaan

vastaavasti edenneitä.
Työskentely onnistuu
joustavasti opintojen ohella
tai sitten kesätyöntekijänä. Me
emme vaadi usean vuoden
työkokemusta tai tiettyjen
tekniikoiden tuntemusta,
vaan meille tärkeintä on sinun
halusi kehittyä ja oppia työn
ohessa. Myös opinnäytetyön
tekeminen on mahdollista!
Toimipisteemme sijaitsevat
Tampereella Hervannassa ja
Espoossa Otaniemessä.
Rekrymme on käynnissä
ympäri vuoden.
Kesätyöhakumme
käynnistyy tammikuussa
2022. Tule tapaamaan
meitä IT-Hekumassa
ständille TA5! Kurkkaa myös
rekrysivuillemme: https://
www.atostek.com/rekry/

TA5

Avanade on Accenturen ja Microsoftin
yhteisesti omistama, maailman suurin
Microsoft-teknologioihin
erikoistunut
konsulttitalo. Avanade tarjoaa innovatiivisia digitaalisia palveluita, liiketoiminnan ratkaisuja sekä käyttäjälähtöisiä
kokemuksia, jotka rakentuvat asiantuntijoidemme osaamiselle ja Microsoftin
ekosysteemille. Olemme Suomessa noin
50 hengen kasvava yritys ja globaalisti
Avanadella on jo yli 50 000 työntekijää
26 eri maassa. Toimimme tiiviissä yhteistyössä Pohjoismaisten toimipisteidemme kanssa Ruotsissa, Norjassa ja
Tanskassa. Pääsemme siis nauttimaan
pienemmän yrityksen eduista, mutta
hyödymme myös maailmanlaajuisesta
verkostostamme.
Tällä hetkellä haemme Avanaden trainee-ohjelmaamme (AvaT) innokkaita
tulevia teknologia-asiantuntijoita.
Ohjelma on suunnattu kaikille niille,
jotka haluavat startata uransa IT-konsultoinnin parissa kansainvälisessä ympäristössä. Palkallinen viiden kuukauden
AvaT-ohjelma tarjoaa uniikin kombinaation teoreettista koulutusta sekä
projektikokemusta eri asiantuntijatiimeissä. Tämä luo erinomaisen pohjan
tulevalle konsulttiuralle Microsoftin ekosysteemiin keskittyen. Ohjelma tarjoaa
valmiudet suuntautua Avanadella mo.

nenlaiseen rooliin sekä toimia mielenkiintoisissa asiakasprojekteissa hyödyntäen teknologiaa liiketoimintahaasteiden
ratkaisemiseksi. Haku on avoinna analytiikka-, CRM- ja ohjelmistokehitystiimeihimme 31.12.2021 asti.
Arvostamme hakijoissa kiinnostusta kehittyä asiantuntijana Microsoftin teknologioiden parissa. Olet etsimämme
henkilö, jos haluat suunnata urallasi konsulttimaailmaan ja haluat työskennellä
kansainvälisessä ympäristössä. Lisäksi
tunnet olosi mukavaksi sekä ihmisten
että teknologian parissa ja puhut sujuvasti sekä suomea että englantia.
Voit olla yhteydessä rekrytoijiimme,
mikäli sinulla heräsi kysyttävää tai haluaisit kuulla AvaT:sta ja Avanadesta
vielä tarkemmin.
Lilli Tavaststjerna
lilli.tavaststjerna@avanade.com
Laura Matero
laura.matero@avanade.com

Lisää tietoa ohjelmasta löydät myös
osoitteesta: careers.avanade.com
.
(Keyword: trainee; Country: Finland).
Toivottavasti kuulemme sinusta pian!
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Hae mukaan Bootcampille!
Bitwise on 100+ osaajan
rento tamperelainen
softatalo. Meitä yhdistää
intohimoinen suhtautuminen
ohjelmistokehitykseen
ja teknologiaan sekä aito
tekemisen meininki. Meillä
tehdään ohjelmistoprojekteja
esimerkiksi satamaautomaation,
urheiluanalytiikan,
ympäristönsuojelun,
moottorinohjausteknologian
ja älykkäiden työkoneiden
parissa. Modernit teknologiat,
monipuoliset projektit ja
ainutlaatuinen yrityskulttuuri
takaavat viihtyisän arjen.
Bootcampin kautta
bitwiseriksi
Bitwise Bootcamp on
ohjelmistoalan opiskelijoille
tarkoitettu elämyksellinen
kesätyöjakso: töitä ja
elämyksiä sopivassa
suhteessa. Meillä pääset
työskentelemään ja oppimaan
oikeissa asiakasprojekteissa.
Kesän aikana järjestetään
myös mentorointia sekä

monipuolisia koulutuksia,
jotka syventävät osaamistasi.
Halutessasi voit aloittaa työt jo
keväällä opintojen ohessa.
Mukaan mahtuu 10
ohjelmistoalan opiskelijaa.
Virallinen Bootcamp-jakso
kestää kesä-elokuun, jonka
jälkeen toivomme, että
jatkaisit meillä.
Haku on auki
Lähetä CV, opintorekisteri
ja saatesanat viitteellä
Bootcamp2022 osoitteeseen:
rekry@bitwise.fi
Tapaa bitwiserit livenä
Tule tapaamaan meitä ITHekuman messuosastolle TC3
tai käväise Kampusareenan 2.
kerroksen Rekrykopillamme
keskiviikkoisin.

TC3

Buutti on vuonna 2017
perustettu IT-alan konsultointija koulutustalo. Kipinänä
yrityksen perustamiselle oli
ICT-alojen osaajapula, johon
haluttiin vastata. Neljän
innokkaan perustajan porukka
on kasvanut yli 80-henkiseksi
ohjelmistokehittäjien,
kouluttajien ja muiden ICTammattilaisten joukoksi.

Ohjelmoijia ei vahingoitettu kuvaa otettaessa.

Ohjelmistokehittäjän täysosuma
Kerrotaan faktat heti alkuun päin pläsiä: olemme devaajien perustama yritys, joka on rakennettu kehittäjien hyvinvointi edellä. Yrityksen hallituksesta suurin
osa on itse ohjelmistokehittäjiä, joten voit olla varma että devaajien asiat ovat etusijalla jatkossakin.

Kysy lisää!

Meillä pääset kiinnostavaan projektiin esimerkiksi
terveydenhuollossa, ICT:ssä tai finanssialalla. Yhdessä projektissa ei tarvitse kuitenkaan olla ikuisesti, vaan osaavat myyjämme etsivät sinulle uutta
tekemistä kun haluat.
Pääset Buutilla osaksi innokkaiden tekniikan harrastajien yhteisöä, jossa myös palkka ja muut edut
ovat kohdillaan.

Liisa Pakarinen

+358 45 783 426 25
liisa.pakarinen@buutti.com

buutti.com

Toimintamme ytimessä
on edelleen ihmisten
kouluttaminen ICT-alalle.
Kesäisin järjestämme Oulun
yliopiston kanssa Koodikärpätkesätyötapahtuman, jossa
tarjoamme tekniikan kesätöitä
150 nuorelle. Buutti Educationin
työvoimakoulutuksissa
valmennamme aikuisia
ohjelmistokehittäjiksi ympäri
Suomen. Eri koulutuksissamme
on käynyt yhteensä yli 3500
osallistujaa.
Vuodesta 2018 olemme
tarjonneet myös
ohjelmistokehityspalveluita.
Asiakkaamme luottavat meihin
liiketoimintansa kannalta

kriittisessä kehitystyössä,
ja parasta osaamistamme
ovat web-kehitys, sulautetut
järjestelmät ja matemaattisesti
haastavat projektit. Buutilla et
juutu epämiellyttäviin projektiin,
vaan myyjämme etsivät sinulle
uutta hommaa kun niin haluat.
Buutti on juuri sopivan kokoinen
yritys: tarpeeksi pieni, jotta
toiminta on sujuvaa eikä aikasi
kulu turhaan byrokratiaan.
Toisaalta olemme jo sen kokoisia,
että toiminta on vakiintunutta
ja saat tukea, kun sitä tarvitset.
Buuttilaiset ovat innokkaita
tekniikan harrastajia myös
vapaa-ajallaan, ja saat takuulla
sekä tukea että vastustusta
näkemykseesi ohjelmoinnin
uudesta kuumasta perunasta.
Voit myös lähteä mukaan
buuttilaisten uusimpaan
peliprojektiin tai eri Open Source
-hankkeisiin."

TC7

Pohditko mitä mahdollisuuksia
tulevaisuus tarjoaa,
kun opinnot ovat loppusuoralla?
Suhtaudutko palavasti IT-alaan,
innovaatioon ja teknologian tarjoamiin
mahdollisuuksiin?
Mikäli vastaus on kyllä, saatat sinä olla etsimämme
tulevaisuuden laadunvarmistustähti!
Lue lisää ja jätä hakemus osoitteessa:
https://www.sogeti.ﬁ/tule-meille/avoimet-tyopaikat/

Sogeti on itsenäinen laadunvarmistuskumppani, joka toimittaa korkealuokkaisia IT-palveluja Suomen markkinoille. Tarjontamme
keskittyy ohjelmistojen testaukseen, laadunvarmistukseen, kyberturvallisuuteen sekä
automaatio-, AI- ja analytiikkapalveluihin.
Suomessa olemme osa Capgemini Finlandia.

Capgemini is a global leader in consulting,
digital transformation, technology and engineering services. The Group is at the forefront
of innovation to address the entire breadth of
clients’ opportunities in the evolving world of
cloud, digital and platforms

SB8

Vuonna 1976 perustettu
CGI on maailman ja
Suomen suurimpia IT- ja
liiketoimintakonsultoinnin
palveluyhtiöitä.
Meillä CGI Suomessa
työskentelee yli 3 700 IT- ja
liiketoimintakonsultoinnin
asiantuntijaa 18
paikkakunnalla.
Maailmanlaajuisesti meillä
on noin 78 000 kollegaa
ympäri maailman.
Etsimme jatkuvasti uusia
osaajia täydentämään
tiimejämme! Tarjoamme
monipuolisia
kehittymismahdollisuuksia
niin uraansa aloitteleville
kuin kokeneillekin
teknologia-ammattilaisille.
Meillä viihdytään pitkään,
koska kokoisessamme
talossa on tarjolla aina
uusia uramahdollisuuksia ja
niihin siirtyminen on tehty
helpoksi.
Tarjoamme sinulle paitsi
työn, jossa voit kehittyä
haluamaasi suuntaan,
myös mahdollisuuden
omistaa yhtiön osakkeita.

Koska yli 80 prosenttia
henkilöstöstämme on
myös omistajia, kutsumme
henkilöstöämme
membereiksi. Membereinä
pääsemme nauttimaan
CGI:n taloudellisesta
menestyksestä ja
rakentamaan toiveidemme
mukaista yhtiötä.
Haku palkalliseen Future
Talent -traineeohjelmaamme
käynnistyy joulukuussa.
Palkkaamme ohjelman
kautta yli 100 ammattilaisen
alkua vuosittain. Seuraa
Future Talent –ohjelman
käynnistymistä ja muita
avoimia paikkojamme
urasivuillamme osoitteessa
cgi.fi/ura!

SB7

Cinia tuo digitaalisuuden
kaikkien ulottuville
tarjoamalla turvalliset
tietoverkot, rakentamalla
tehokkaat yhteydet,
toteuttamalla ohjelmistot ja
suojaamalla kriittisiltä uhkilta.
Tehtävänämme on parantaa
Suomen kilpailukykyä,
kansainvälisyyttä ja turvallista
digiliikennettä toteuttamalla
tulevaisuuden ratkaisuja.

Ohjelmisto- ja kyberalan
tulevaisuuden osaaja, viritä
urasi nousukiitoon – vietä
kesä oikeiden töiden parissa.

Tutustu Cinian tarjoamiin mahdollisuuksiin
uusille tulevaisuuden tekijöille. Cinia.fi/ura

Toimintamme perustana
on vankka kokemus ja
osaaminen, joka mahdollistaa
tietoverkkojen, ohjelmistojen
ja kyberturvallisuuden
yhdistämisen räätälöidyksi
toimivaksi kokonaisuudeksi.
Tavoitteena on parantaa
liiketoiminnan tehokkuutta
ja tuottavuutta, sekä
mahdollistaa uusia
toimintatapoja – ja
mielenrauhan. Olemme
näkymättömissä, mutta
kaikkialla. Meitä on jo noin
400 ja toimimme seitsemällä
eri paikkakunnalla Suomessa.
Me mahdollistamme
asiakkaidemme ja koko
yhteiskunnan digitaaliset

menestystarinat.
Olemme
ohjelmistokehityksen
koko elinkaaren
asiantuntija. Muotoilemme,
suunnittelemme,
pystytämme ja ylläpidämme
vaativia, ammattilaiskäyttöön
suunnattuja digitaalisia
palveluita. Tehtävänämme on
toteuttaa kriittiset ohjelmistot
ja tähän tarvitsemme taitavia
ja oppivia ammattilaisia
parhaan lopputuloksen
takaamiseksi. Me emme ole
tosikkoja, mutta olemme
tosissamme. Arvostamme
tekijöitä, koska tiedämme,
että jokainen koodirivi
johdattaa kohti digitaalista
tulevaisuutta.

TA6

Haemme ohjelmistokehittäjiä
Haluatko haastaa itsesi, kehittyä
ja oppia koko ajan uutta?
Kiinnostaako mielekäs työ hyvässä
tiimissä toimivilla työkaluilla?
Dicodella on tilaa innokkaille,
oma-aloitteisille ja tiimihenkisille
tekijöille, joilla on perustietämys
ohjelmoinnista ja webympäristöistä.
Arvostamme erityisesti näiden
teknologioiden osaamista:
Java, HTML5, CSS, Spring,
JavaScript, TypeScript, Angular,
Tietokannat, Tietomallien
suunnittelu
Dicoden asiakkaista löytyy monilla
eri aloilla toimivia erikokoisia
yrityksiä, joten dicodelaisena pääset
kasvattamaan asiantuntijuuttasi
tutustumalla erilaisiin työskentelyja toimintatapoihin. Tyypillisesti
projektimme alkavat asiakkaan
tarpeesta, johon aletaan työstää
ratkaisua yhteistyössä asiakkaan
kanssa. Pääset mukaan projektin
jokaiseen vaiheeseen ja näet,
kuinka asiakkaan idea kehittyy
toimivaksi ohjelmaksi. Meille on
erityisen tärkeää, että asiakkaamme
ja ohjelmistojen käyttäjät ovat
tyytyväisiä ja että arjen rutiinit
sujuvat mutkattomasti.
Meillä:
• Työntekijät pääsevät

•

•
•

vaikuttamaan työnsä
sisältöön osaamisensa ja
kehittymishalunsa mukaan.
Myös yksilön muuttuvia
elämäntilanteita kunnioitetaan.
Projektiemme tavoitteena on
laadukkaan lopputuloksen
lisäksi tyytyväiset asiakkaat ja
loppukäyttäjät, sekä ohjelmiston
toteuttajat.
Tarjoamme paljon
mahdollisuuksia oman
osaamisensa kehittämiseen.
Luotamme toisiimme.
Ratkomme haasteet yhdessä ja
juhlistamme onnistumisia!

Valitse itsellesi sopivin toimitustapa
hakemuksellesi ja CV:llesi :
• Käy osoitteessa rekry.dicode.
fi swaippaamassa kiinnostuksen
kohteesi ja täytä hakulomake.
Liitä mukaan CV ja halutessasi
työnäytteitä.
• Tai voit lähettää avoimen
hakemuksen ja CV:n osoitteeseen
rekry@dicode.fi
• Tai tuoda ne tulostettuna
ständillemme TC6.
Odotamme jo hakemustasi!
P.S Kurkista kotisivuillemme
dicode.fi ja sosiaalisen median
kanaviin LinkedIn, Instagram ja
Facebook, niin näet, mitä kaikkea
Dicodella tapahtuu.

TC6

Etteplan Oyj:n palvelut kattavat ohjelmisto- ja
sulautettujen järjestelmien ratkaisut, teollisuuden
laite- ja laitossuunnittelun ratkaisut, sekä teknisen
dokumentoinnin ratkaisut. Asiakkaitamme ovat
maailman johtavat valmistavan teollisuuden
yritykset. Palvelumme parantavat asiakkaittemme
tuotteiden, palvelujen ja suunnitteluprosessien
kilpailukykyä tuotteen koko elinkaaren ajan. Etteplanin
innovatiivisen suunnittelukyvyn tuloksia on nähtävissä
lukuisissa teollisuuden ratkaisuissa ja arjen tuotteissa.
Vuonna 2020 Etteplanin liikevaihto oli noin 260
miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa on noin
3 500 asiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Alankomaissa,
Saksassa, Puolassa, Tanskassa ja Kiinassa. Etteplan on
listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä tunnuksella ETTE.
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Exertus is the control system
specialist making an innovative
turn-key solutions in the
field of automation including
electronics, software, application
development and related
services for mobile machinery
applications.
We offer turn-key solutions from
control system specification and
engineering up to production
and life cycle services. Our
specialists can also take care of
a customer specific application
development when necessary.
Our comprehensive remote
diagnostics toolbox offers ready
made tools to support field
operations globally
Our standard products
are offering good variety
of components for mobile
machinery applications
including main controllers,
IO-controllers, displays and
connectivity devices. All our
electronic units are developed
in-house which gives freedom to
create also tailored products to
meet the special requirements.
Custom designs are based on
the industry proven design
elements from our design

library which will ensure the cost
efficiency and quality.
Exertus Office is located at
Seinäjoki and currently we
have 38 specialists at our
team. Additionally, to the open
positions listed below we have
a good track record of growing
our own lions by starting of
with a school project or thesis
work. We appreciate knowledge
and hands-on experience
with related technologies
like electronics, hydraulics,
embedded Linux, CAN, Qt, ROS/
ROS2 and functional safety.
Open positions:
https://www.exertus.fi/news/
open-job-position-firmwaredeveloper
https://www.exertus.fi/news/
open-job-position-backenddeveloper
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Fastems toimittaa älykkäitä
tehdasautomaatioratkaisuja
työstökoneisiin ja niihin
liittyviin prosesseihin. Olemme
perheyritys, jolla on 40
vuoden automaatiokokemus,
yli 4000 asennusta ja
päämarkkinat Euroopassa,
Pohjois-Amerikassa ja
Aasiassa. Missiomme on
auttaa metallialan valmistajia
parantamaan tuottavuuttaan ja
kannattavuuttaan.
Pääsovellusalueemme
ovat paletti- ja
robottiautomaatio – aina
varustettuna alan johtavalla
tuotannon suunnittelu- ja
toteutusohjelmistollamme
MMS:llä. Meillä on myös
ratkaisuja erillisten
työstökoneiden tuotannon
ja resurssien suunnittelun
automatisointiin. Tuemme
järjestelmiämme monipuolisilla
palveluillamme.
Meitä on jo lähes 450
ja haluamme pitää
toimintatapamme ketterinä.
Uskomme ainutlaatuiseen

yrityskulttuuriimme, joka
toimii avaimena jatkuvaan
uudistumiseen. Fastemsilla
pääset työskentelemään
alan parhaiden tekijöiden
kanssa, joten joka päivä on
mahdollisuus oppia jotain
uutta. Meidän kanssamme
sinusta kasvaa tulevaisuuden
ammattilainen.
Etsimme nyt useita Software
Traineita Fastemsille. Traineena
monipuoliset tehtäväsi
keskittyvät esimerkiksi
seuraaviin alueisiin: Backend/
Frontend-kehitys, laitehallinta
ja rajapinnat, robotiikka, ICT ja
konfigurointi, laadunvarmistus
tai toimituskoordinointi.
Lue lisää tehtävistä
urasivustoltamme https://www.
fastems.com/careers/

TA2

Modern solutions, legacy memes

Toivotko työskenteleväsi
joiden osaamista ovat modernit
työpaikassa, jossa pääset
web- & mobiiliteknologiat,
oppimaan ja kehittymään
design ja/tai data science.
Toivotko työskenteleväsi työpaikassa,
Etsimme nyt kesätyöntekijöitä kesälle
osaavien työkavereiden sekä
Futuricen
virallinen kieli on
jossa pääset oppimaan ja kehittymään
2022. Haemme ensisijaisesti henkilöitä,
pörheiden toimistokoirien ja
englanti, joten odotamme
osaavien työkavereiden sekä pörheiden
joiden osaamista ovat modernit web- &
kahden (2!) dinosauruksen
hakijoilta sujuvaa englannin
toimistokoirien ja kahden (2!)
mobiiliteknologiat, design ja/tai data
ympäröimänä? Pidätkö
kielen taitoa.
dinosauruksen ympäröimänä? Pidätkö
science. Futuricen virallinen kieli on
ohjelmoinnista? Kiinnostaako
ohjelmoinnista? Kiinnostaako sinua design, englanti, joten odotamme hakijoilta sujuvaa
sinua design, tai jopa data
Hakuaika ensi kesän
tai jopa data science? Jos vastauksesi on
englannin kielen taitoa.
science?
Jos
vastauksesi
on
työpaikkoihin
aukeaa vielä
“kyllä”, niin jatka lukemista!
“kyllä”, niin jatka lukemista!
tämän
vuoden puolella, ja siitä
Hakuaika ensi kesän työpaikkoihin aukeaa
Seuraa
siis
Me Futuricella kehitämme ja rakennammetiedotetaan
vielä tämänerikseen.
vuoden puolella,
ja siitä
Medigitaalisia
Futuricella
kehitämme
kiltasi
tai
kerhosi
tiedotuskanavia
palveluita. Meillä on noin 700
tiedotetaan erikseen. Seuraa siis kiltasi tai
ja rakennamme
digitaalisiaseitsemälläja hae
meille!
työntekijää ja 40 kansallisuutta
kerhosi
tiedotuskanavia ja hae meille!
palveluita.
Meillä
on
noin
700
toimistolla neljässä eri maassa. Jo yli 20
työntekijää
40 kansallisuutta
LueLue
lisää
osoitteessa
vuoden ajanjaolemme
työskennelleet
lisää
osoitteessa
seitsemällä
toimistolla
neljässä
promise.tammerforce.com
teknologian, designin ja konsultaation
promise.tammerforce.com ja tule sanomaan
eriparissa
maassa.
Jo yliprojekteja
20 vuoden
moro
ja tehtyjä
onkin kertynytja tule
morosanomaan
standillemme!
ajan
olemme
työskennelleet
standillemme!
jo yli
1600!
teknologian, designin ja
konsultaation
parissa
tehtyjä
Ihmiset ovat meille
kaikkija
kaikessa;
projekteja
onkin
kertynyt
kulttuurimme
rakentuu
läpinäkyvyyden,
jo yli
1600! luottamuksen ja jatkuvan
välittämisen,
Official seal of
kehittymisen ympärille. Haluammekin

futurice.com/careers

Welcome home

auttaa sinua
osaajana ja
Ihmiset
ovat kehittymään
meille kaikki
löytämään oman suunnan urallasi.
kaikessa;
kulttuurimme rakentuu
läpinäkyvyyden, välittämisen,
luottamuksen ja jatkuvan
kehittymisen ympärille.
Haluammekin auttaa sinua
kehittymään osaajana ja
löytämään oman suunnan
urallasi. Etsimme nyt
kesätyöntekijöitä kesälle 2022.
Haemme ensisijaisesti henkilöitä,
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Gofore Oyj on digitaalisen muutoksen asiantuntija.
Meitä on Suomessa, Saksassa, Espanjassa ja Virossa yli
800 alan johtavaa asiantuntijaa, jotka ovat yrityksemme
sydän, aivot ja kädet. Kaikella tekemisellämme
on positiivinen vaikutus – oli kyse sitten johdon
konsultoinnista, muotoilusta, koodauksesta tai
testauksesta. Meillä tehdään töitä ihmisistä, yhteisöistä
ja organisaatioista välittäen. Toimintaamme
ohjaavat vahvat arvomme: olemme jokaiselle hyvä
työpaikka, ja elämme asiakkaidemme onnistumisista.
Liikevaihtomme vuonna 2020 oli 78 milj. euroa. Gofore
Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Tutustu
meihin paremmin osoitteessa www.gofore.fi.

TB5

Luotamme toisiimme, ja asiakkaamme
luottavat meihin. Asiakkaidemme sanoin: Huldin ammattilaiset ovat palvelualttiita, inhimillisiä, joustavia, avoimia
ja luotettavia.

Huld on eurooppalainen teknologisen
suunnittelun asiantuntijatalo
Arvomme ovat inhimillisyys ja rohkeus (humane and bold). Ne perustuvat
työntekijöidemme eli jokaisen huldilaisen arvoihin, ja Huldin kaiken toiminnan
ydin onkin työntekijöidemme erilaisissa
taidoissa, taustoissa ja kokemuksessa.
Liikumme sulavasti fyysisen ja digitaalisen maailman välillä, ja yhdistelemme
niitä luovalla tavalla. Keräämme joka
päivä ymmärrystä teknologioista, joita
asiakkaamme eivät vielä ole kokeneet
ja sovellamme oppimaamme alalta
toiselle.
Me Huldilla Olemme näkemyksellisiä ja
kunnianhimoisia ammattilaisia. Emme
pelkää haastaa ideoitasi, jotta saat
varmasti juuri sinun tarpeisiisi parhaiten sopivan ratkaisun. Emme myöskään
tähtää vain nykytilaasi soveltuvan
ratkaisun etsintään, vaan otamme huomioon myös tulevaisuuden toiveesi ja
niissä mahdollisesti esiintyvät haasteet.
Suhtaudumme työhömme innolla,
ja kunnioitamme toinen toistamme.

Työyhteisömme, House of Great Minds,
muodostuu itsenäisesti ajattelevista, kehityshaluisista, empaattisista ja rohkeista ihmisistä. Meitä on yhteensä n 450,
eri ikäisiä, näköisiä, kokoisia ja kielisiä
erilaisilla koulutus- ja osaamistaustoilla.
Meitä yhdistää halu onnistua ja luoda
ratkaisuja, jotka vievät meidät yhdessä
asiakkaidemme kanssa huomiseen ja
sen yli.
Ovemme ovat aina avoinna visionääreille, kunnianhimoisille ammattilaisille, jotka työskentelevät intohimoisesti ja välittävät ympärillämme olevista
maailmasta. Voit olla jo kannuksesi
ansainnut asiantuntija tai hiomaton timantti urasi alussa, tai vaikka vielä opintojesi lopussa, kunhan olet utelias ja
innokas oppimaan uutta! Meillä voi olla
sinulle uusi mahdollisuus! Tarjoamme
myös harjoittelu- ja lopputyöpaikkoja.
Kysäise rohkeasti ja vilkaise rekrysivumme https://huld.io/fi/huldille/
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”Installa parasta on ehdottomasti
työn joustavuus ja vapaus.”
”Pidän siitä, että pääsen opettelemaan uusia teknologioita; tämä on
testiautomaatio- ja DevOps-ammattilaiselle suorastaan täydellinen
paikka kehittyä.”
Olisitko sinä yksi instalaisista?
Meillä pääset kehittymään ammattilaiseksi ja urapolkusi voi viedä
senioriasiantuntijaksi tai johtoon
asti mm. ohjelmoinnin, kyberturvan, testiautomaation ja data-analytiikan alueilla. Opinnäytetöitä
meillä on tehty vuosien saatossa
lähes 200, sillä meille on tärkeää,
että sinä voit yhdistää opiskelun ja
työn, ja valmistut ajallasi. Työnteon,
opintojen ja vapaa-ajan yhdistäminen on lähtökohta!
Puolustus
Puolustuksen parissa pääset haastamaan itseäsi isojenkin softakokonaisuuksien kanssa. Softakokonaisuudet ovat erilaisia ja vaihtelevia.
Saat tehdä työsi aidosti huolella
laadusta tinkimättä.
Kyber
Oletko kiinnostunut SecDevOpsista ja kyberturvallisuudessa? Meillä
pääset kehittymään meidän omien
kyberturvatuotteiden softakehityksessä juuri näillä alueilla. Teet töitä
sisäisissä projekteissa ympärilläsi
tiivis ja rento tiimi.

Älykäs teollisuus
Haikailetko pilveen tai ekologisemmasta teollisuudesta? Älykkään
teollisuuden projekteissa toimimme pilvinatiivisti useimmiten
Azuren parissa web- ja embedded-projekteissa. Teemme töitä
asiakasrajapinnassa englanniksi
kansainvälisten yritysten kanssa.
Lue lisää softasta:
-insta.fi/ura/softa
-Insta: @instagroupoy
-LinkedIn: @Insta
Millaisia tehtäviä meillä voisi olla
juuri sinulle? Ennen hakupapereiden täyttämistä voit olla yhteydessä rekrytointimme Emmaan,
emma.kurki@insta.fi, niin jutellaan
lisää!
Insta on luotettu, vahvojen arvojen
suomalainen perheyritys ja kumppani älykkään teollisuuden, puolustuksen, ja kyberturvallisuuden
asiakkailleen. Yhdistämällä huippuosaamisen ja älykkään teknologian kehitämme asiakkaidemme
suorituskykyä ja tuloksellisuutta
yhä nopeammin muuttuvassa digitalisoituvassa maailmassa. Ihmiset,
osaaminen ja vastuullisuus ovat
toimintakulttuurimme perusta.
Meihin on lupa luottaa.

TA7

Knowit on konsultointiyritys, joka luo lisäarvoa asiakkaidensa liiketoiminnalle tarjoamalla viimeisen päälle kestäviä,
vastuullisia, inhimillisiä ja moderneja ratkaisuja toisiaan
täydentävillä liiketoiminta-alueilla. Autamme asiakkaitamme
mm. dataohjatun liiketoiminnan, pilvipalveluiden, ketterän
ohjelmistokehityksen, designin, automaation ja laadunvarmistuksen, digitaalisten asiakaskokemuksien ja verkkopalveluiden sekä liiketoimintatransformaatioiden ja -konsultoinnin parissa.
Me suunnittelemme, rakennamme, testaamme ja
ylläpidämme ratkaisumme, ja kuljemme asiakkaidemme
rinnalla heidän pitkäaikaisena ja luotettavana kumppaninaan. Suomessa meitä on 400, konsernitasolla yhteensä
3800, ja yhdistävinä tekijöinä meidän tiimiläisillä on mm.
ykkösluokan huippuasiantuntijuus, tekijä -asenne sekä sisäänrakennettu kiinnostus ja uteliaisuus olla rakentamassa
kestävää, digitaalista huomista.

TC1

Leanware Oy on asiantuntija- ja ohjelmisto
kumppani tuotannon, toimitusketjun ja sisälogistiikan
digitalisointiin sekä datan analysointiin ja tiedolla
johtamiseen. Yli 200 varaston ja yli 60 tuotantolaitoksen
kokemuksella tunnistamme ”leanimmät” ja
tehokkaimmat prosessit, ja mahdollistamme merkittävän
tuottavuusloikan asiakkaillemme. Meiltä löytyy alan
johtavaa prosessi-, ohjelmisto- ja projektiosaamista.
Toimipaikkamme sijaitsee Tampereella ja Vantaalla ja
meitä on yhteensä noin 100 hlö. Meidän välittävässä
yhteisössämme katsotaan tulevaan ja panostetaan
vahvasti kehittymiseen ja hyvinvointiin. Tutustu meihin ja
kulttuuriimme tarkemmin seuraamalla meitä somessa,
esim. facebook.com/leanwareoy
Haemme ohjelmoinnista innostuneita loppuvaiheen
opiskelijoita. Arvostamme C# sekä SQLtietokantaosaamista. Jos opintosi ovat jo loppupuolella
ja voit tehdä töitä osa-aikaisesti vähintään kolme
päivää viikossa, odotamme hakemustasi. Meillä on siis
mahdollista aloittaa myös osa-aikaisena. Yli 40 dippatyön
kokemuksella, myöskään lopputyön aiheen ja ohjauksen
löytyminen ei ole ongelma. Tuemme dippatyön tekoa
myös taloudellisesti.
Tutustu muihinkin loistaviin etuihimme ja hae samantien
mukaan joukkueeseen osoitteessa ura.leanware.fi
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Mitä tarjoamme
Tukenasi ovat Monadin
kokeneet asiantuntijat ja heidän
vetämä Monad.bind(trainee)
-koulutusohjelma. Opit traineeohjelmassa sellaisia taitoja, joita ei
opi koulun penkillä.

👥

Tulevaisuuden
ohjelmistosuunnittelija, tule meille
kesätöihin tai harjoitteluun!
Uskomme yksityiskohtiin,
kestävyyteen ja käytettävyyteen – ja
siihen, että on meidän tehtävämme
ajatella toimeksiantoa pidemmälle.
Työskentelyämme ohjaa vahva
ammattiylpeys. Meillä panostetaan
ihmisiin, annetaan vapautta,
vastuuta, ollaan tukena ja tarjotaan
parhaat työkalut, jotta voimme
yhdessä tehdä parempaa koodia ja
fiksumpaa ohjelmistokehitystä.
Mitä odotamme
Odotamme että olet suorittanut
ohjelmistoalan perusopintoja
ja tehnyt opintoihin liittyviä
harjoitustöitä.

🎓

TIEDÄTKÖ,
MITÄ TEET
ENSI KESÄNÄ?
Tulevaisuuden ohjelmistosuunnittelija, tule
meille kesätöihin tai harjoitteluun.
Monad.bind(trainee)-ohjelmassamme opit
sellaisia taitoja, joita et saa koulun penkillä.
Tutustu ja hae: www.monad.fi/rekry

💎 Toivomme, että sinulta löytyy

kunnianhimoa, oikeanlaista
asennetta ja että sinulla on vahva
jano oppia lisää.

⚙️ Seuraavista teknisistä taidoista

📍 Työskentelet Tampereen

keskustassa sijaitsevassa
toimistossa tai mahdollisuuksien
mukaan myös etänä.

💻 Käytössäsi tämän päivän koodin
tarvittavat ovat laitteet, välineet ja
työkalut.

💻 Toivomme myös löytävämme

tekijöitä, jotka jatkavat yhteistyötä
kanssamme tulevaisuudessakin.
Kiinnostuitko? Tutustu
harjoittelijoiden kokemuksiin
Lue blogistamme miten Vilma,
Samu ja Micko viihtyivät meillä
viime kesänä.
Palamme halusta kuulla sinusta
Haluamme kuulla kuka olet,
mitä jo osaat ja mihin haluat
tulevaisuudessa tähdätä?
Hae ja lähetä hakemuksesi
(otsikolla ”Harjoittelupaikka”)
CV:n, opintorekisteriotteen ja
suosittelijoiden kera osoitteeseen:
rekry@monad.fi.

on hyötyä:

Frontend: TypeScript, React, Redux,
MaterialUI
Backend: Spring Boot, Kotlin,
PostgreSQL
Cloud/Devops: AWS, GitLab CI/CD
Design: Figma
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NETLIGHTERS ANSWER:
WHAT’S BEST ABOUT NETLIGHT?
VALTTERI PERÄMÄKI

Engagement Management

Netlighters are encouraged and well supported in their
personal development
Netlight feels like a complete community rather than simply
a workplace

ATTE LAMMINSALO

Web and Mobile Development

ERKKA MARTIKAINEN

Web and Software Dev.

Personal development is deeply in company structure
Networking possibilities are almost endless

LAURA HAUTALA

Engagement Management

No individual incentives - winning together
Having such bright people as colleagues in an organization
that encourages sharing knowledge

Focus on personal development
Equality work

TOMMI LINNAMAA
CARITA LOGRÉN

Cloud Data Engineering + DevOps

Web Development

Sense of community
Passionate coworkers

Genuine consulting
Netlight network

EERO AIRASVIRTA

Software Development

NETLIGHT

Colleagues
Achieving things together

Netlight is an international IT consultancy working with market leaders across
industries - e.g medtech, retail, transport, renewables, media and gaming to name a
few. Our colleagues join clients in critical roles helping the client teams succeed and
build sustainable solutions. We have our Finnish office in the Helsinki city center, our
clients are located in the capital region, and in 9 cities in Europe.

OLLI SAARINEN

Our colleagues typically join Netlight when graduating with a MSc degree. We are
always eager to meet and get to know new people who want to make an impact:
solving problems together with clients and Netlight colleagues. If you want to work not
only with code/desing/data, but also people - helping others and growing as a person,
you might be a future Netlighter!

Web and Software Development

Passionate and truly caring people
Trust and being just yourself

ANTTI ESKELINEN
Organization built on trust
Challenging assignments

Web Development

Visit us by the horse
to hear more from
our colleagues, about
client stories and
personal growth.
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Netum on vahvasti kasvava
IT-palvelutalo, jolla on yli 20
vuoden kokemus vaativista
IT-hankkeista. Tällä hetkellä
netumilaisia on jo yli 200.
Tavoitteemme on olla alan
luotetuin kumppani ja halutuin
työnantaja. Liiketoimintaamme
kuuluu digitaalisten palvelujen
kehittämistä, tiedolla johtamista,
kyberturvallisuuspalveluita,
tietojärjestelmien
jatkuvuuspalveluita,
integraatiopalveluita ja johdon
konsultointipalveluita. Teemme
asiakkaidemme kanssa tiivistä
yhteistyötä ja rakennamme
yhdessä toimivampia palveluita.
Asiakaskuntaamme on
ensisijaisesti julkinen sektori
mutta kasvavassa määrin myös
yksityinen sektori.

Tsekkaa avoimet työpaikkamme
www.netum.fi/tyopaikat

Haluamme, että
työilmapiirimme on rento
ja töissä on mukavaa.
Tarjoamme työntekijöillemme
oikeudenmukaisen ja
moniarvoisen työyhteisön, jossa
jokaisella on mahdollisuus
vaikuttaa arkeensa.
Varmistamme, että jokaisella
netumilaisella on laajat
mahdollisuudet jatkuvaan
osaamisen kehittymiseen
ja olemme Great Place To

Work -sertifioitu työpaikka.
Toimipisteemme sijaitsevat
Tampereella, Helsingissä,
Turussa ja Porissa, mutta
todellisuudessa netumilaiset
työskentelevät ympäri Suomen.
Työmahdollisuudet Netumilla
Kiinnostaako sinua esimerkiksi
Node.js, Java, Clojure, C#,
React, Angular, Vue.js, DevOps,
Kubernetes, Docker, Zabbix,
Kibana, Linux tai open source?
Etsimme tiimiimme jatkuvasti
esimerkiksi sovelluskehittäjiä,
järjestelmäylläpitäjiä ja
kyberturvatekijöitä. Meillä
on tarjolla sekä kokoaikaisia
että osa-aikaisia tehtäviä ja
mahdollisuus harjoitteluun.
Kaikki avoimet työpaikkamme
löydät osoitteesta https://www.
netum.fi/tyopaikat/.
IT-hekumassa tapaat meidät
messuständillä SC19.

SC19

At Nokia, we create technology
that helps the world act together.
As a trusted partner for critical
networks, we are committed
to innovation and technology
leadership across mobile, fixed
and cloud networks. We create
value with intellectual property
and long-term research, led by the
award-winning Nokia Bell Labs.
Adhering to the highest standards
of integrity and security, we help
build the capabilities needed for a
more productive, sustainable and
inclusive world.
Finland is a key location for
research, development and
manufacturing. There are
three sites in Finland: Oulu,
Tampere and our headquarters
in Espoo. We are a community
of 6000 people representing 68
nationalities.
Nokia has operated for over 150
years in the Tampere region.
Currently, our main focus is on
5G development. Nokia Tampere
specializes in Network and Cloud
operability with orchestration and
services, next generation radio
chip (SoC) design and video &
codec development. Our Tampere
site is also known for Bell Labs
license contribution, Mission to
Moon project participation and

Internet of Things (in cooperation
with Nokia Technologies). Our site
is located close to the Tampere
city center in Hatanpää.
We are hiring. We have a great
variety of open positions in all
of our three sites in Finland.
Relevant skills for the positions
are for example: SW coding (e.g.
C/C++, Javascript, Python and
Golan), SW testing, automation
and integration (e.g. Gerrit,
GitLab CI, Jenkins), Cloud
technology (Webscale clouds,
Kubernetes, Docker), System
on chip development (Matlab,
SystemVerilog, UVM).
To view open positions and to
apply, please visit: www.nokia.
com/careers.
We challenge ourselves to create
an inclusive way of working
where we are open to new ideas,
empowered to take risks and
fearless to bring our authentic
selves to work.
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Miksi meille?

Etsitkö harkka-, oppari- tai
vakituista työpaikkaa?

1. Työkulttuurimme on
vastuullinen ja rento
2. Voit tehdä töitä täysin etänä,
osittain etänä tai konttorilla,
kuten Tampereella, Espoossa,
Lahdessa, Mikkelissä,
Jyväskylässä, Kuopiossa tai
Oulussa.
Mitä Pinjalla on mahdollista
3. Pystyt sovittamaan joustavasti
tehdä?
työ- ja vapaa-aikasi
4. Saat käyttöösi yleisiä etuja
Mikäli etsit harjoittelumm. laajan työterveyden ja
tai opinnäytetyöpaikkaa,
taukohedelmät – kahvia ja
olet valmistunut tai pian
teetä unohtamatta!
valmistumassa oleva opiskelija
ja hakemassa urasi ensimmäisiä 5. Ja mikä parasta, vietämme
aikaa yhdessä verkkopelien,
askelia työelämässä, tarjoamme
liikunnan ja yhteisten
sinulle siihen hyvän vaihtoehdon!
tapahtumien merkeissä

💻

💼 Tarjoamme tehtäviä

Pinja yrityksenä

👨💻 Lisäksi yli 400

Pinja on kansainvälinen
ja nopeasti kasvava yritys.
Työllistämme yli 400
ammattilaista ja palvelemme
asiakkaitamme yli 30 maassa.
Mahdollistamme teollisen
innovaation ja digitaalisen
yhteiskunnan rakentamisen
tarjoamalla asiakkaillemme
esimerkiksi SaaS- ja BI-ratkaisut.

ohjelmistosuunnittelun parista.
Projekteista riippuen saatat
käyttää ja sinulle tulevat tutuiksi
mm. SQL, C#, React, JavaScript,
TypeScript, PHP, MySQL, REST,
Laravel ja .NET Core. Pääset alan
parhaimpien ammattilaisten
oppiin ja mukaan monipuolisiin
asiakasprojekteihin.

Tervetuloa yli 400 pinjalaisen joukkoon!
career.pinja.com

pinjalaisen joukosta löytyy
tehtäviä mm. business
intelligencen, tietovarastojen,
pilvipalveluiden, tukipalveluiden,
palvelumuotoilun sekä myynnin
ja markkinoinnin parista. Meillä
urakehitysmahdollisuudet
ovat erinomaiset, joista
riittääkin lukuisia esimerkkejä
kerrottavaksi!
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Profit Software on noin 300
hengen ohjelmistoyritys, jolla
on toimintaa seitsemällä eri
paikkakunnalla kolmessa eri
maassa. Tampereen konttorilla
meitä on noin 50 - lähes kaikki
itsekin opiskelijoina aloittaneet.
Työkulttuurissamme tuemme
toinen toisiamme matalalla
kynnyksellä, viljelemme huumoria
ja opimme yhdessä uutta.
Tarjoamme henkilöstöllemme
joustoa erilaisissa
elämäntilanteissa. Lisäksi
meiltä löytyvät kilpailukykyiset
ja turvaa arkeen tuovat edut
sekä mahdollisuus yhteisiin
vapaa-ajan aktiviteetteihin.
Me haluamme, että voit
keskittyä loistamaan siinä,
missä sinä olet parhaimmillasi.
Kasvavassa ja menestyvässä
organisaatiossamme
pääset kasvattamaan omaa
asiantuntijuuttasi, ottamaan
vastuuta ja vaikuttamaan
työympäristöösi.
Osaamisemme ytimessä on
finanssiala, mikä tarkoittaa,
että meillä työskentelevät
ihmiset oppivat ja kerryttävät
asiantuntijuuttaan myös tästä
haastavasta, mutta palkitsevasta

alasta. Henkilöstömme viihtyy
meillä hyvin ja asiakkaamme
arvostavat osaamistamme,
mikä myös tekee projekteista
mielekkäitä ja innostavia edistää.
Koska meillä tärkeintä kaikessa
toiminnassa on asiakkaan
tyytyväisyys, ovat tekemisen laatu
ja tinkimättömyys tärkeitä asioita
etsimissämme henkilöissä.
Sinun ei suinkaan tarvitse olla
täydellinen osaaja tullessasi
meille Profit Softwarelle. Pääasia
on, että haluat kehittyä, oppia
uutta etkä pelkää haasteita. Työn
ja opiskeluiden yhdistäminen
onnistuu meillä hyvin joustavasti,
ja meillä voit tietenkin tehdä
myös opinnäytetyösi. Toivomme
kuitenkin, että pystyisit
työskentelemään ainakin kaksi
päivää viikossa.
Tutustu meihin ja katso avoimet
työpaikkamme urasivuiltamme!

TB1

Scandit on sveitsiläinen kasvava
konenäön ja koneoppimisen
edelläkävijä. Päätuotteemme
on ohjelmistokehityspaketti
(SDK), jolla asiakkaamme
voivat rakentaa IoT-sovelluksia
käyttäen älypuhelimen kameraa.
Tuotteemme on tarkoitettu
yrityskäyttöön ja sen avulla
esimerkiksi viivakoodien skannaus
onnistuu kädenkäänteessä!
Tekninen kulttuuri on
vahva osa meitä, sillä kaikilla
kolmella perustajajäsenellä
on tohtorintutkinto
tietotekniikasta. Meihin ovat
sijoittaneet muun muassa GV
(Google Ventures), Salesforce
Ventures ja NGP (Nokia Growth
Partners).
Meitä Scanditteja on tällä
hetkellä yhteensä 350 ja
toimimme globaalisti aina
Tokiosta Tampereen kautta
Bostoniin! Avasimme toimiston
Suomeen Tampereelle vuonna
2019, sillä Tampereella on
vahva tausta kameroiden ja
kuvankäsittelyn tutkimuksessa
ja tuotekehityksessä - nämä
aihealueet ovat erityisen
tärkeitä työssämme Scanditilla.
Meitä on Tampereella 25 ja
viimeisimmän 80 miljoonan
dollarin rahoituskierroksen myötä
etsimme joukkoomme lisää
osaavia kollegoita!

Mitä haemme
Olemme aidosti kansainvälinen
yritys ja työskentelemme
englanniksi :)
Etsimme harjoittelijoita
seuraaviin rooleihin:
•
•
•
•
•
•
•

Machine Learning Engineer
Computer Vision Engineer
C++ Engineer
QA Tester
Full-Stack Engineer
Android Engineer
iOS Engineer

Tule juttelemaan lisää
ständillemme!
Lisätietoa
Löydät lisätietoa Scanditista ja
avoimista työpaikoistamme täältä:
https://www.scandit.com/careers/
Voit myös olla suoraan yhteydessä
Tampereen rekrytoijaamme:
emilia@scandit.com
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Meillä koodisi pääsee telkkariin!
Sofia Digital on johtava
interaktiivisen television sovellusten
ja videopalveluiden kehittäjä yli 20
vuoden kokemuksella. Suomessa
asiakkaitamme ovat mm. Yle
Areena, mtv, C More ja Ruutu.
Olemme Suomessa ainutlaatuinen
yritys, sillä meillä pääset mukaan
kehittämään sovelluksia
älytelevisioihin ja vaikuttamaan
vauhdikkaasti kehittyvän alan
teknologiaratkaisuihin.
Sofialaisia on tällä hetkellä noin
30. Valtaosa meistä työskentelee
toimistollamme Tampereen
keskustassa.
Liity mukaan joukkoomme!
Haemme jatkuvasti kasvavaan
joukkoomme tällä hetkellä
erityisesti sovelluskehittäjiä. Meillä
olisi tarjolla kiinnostava ja kehittävä
paikka opintojensa loppuvaiheessa
olevalle koodaustaitoiselle
opiskelijalle, joka on valmis
työskentelemään täysipäiväisesti
kesällä ja osa-aikaisesti lukuvuoden
aikana. Meiltä voit löytää
myös mielenkiintoisen aiheen
opinnäytetyöllesi.
Toivomme sinulla olevan osaamista
web-sovelluskehityksestä
ja Internetin tekniikoista.
Videopalveluiden ja niihin liittyvien

tekniikoiden tuntemus on hyvä
lisä, mutta ei pakollista. Emme
siis odota sinun olevan valmis
älytelevisioiden sovelluskehittäjä
– meidän avullamme kyllä kehityt
sellaiseksi. Tärkeintä on halusi
oppia uutta ja valmius työskennellä
uusien tekniikoiden ja älytelevision
kaltaisten päätelaitteiden parissa.
Arvostamme hakijoilta
ongelmanratkaisukykyä ja
osaamista moderneista webteknologioista (HTML5, CSS3,
JavaScript, Node.js, React/Vue.
js, jne). Asiakasprojektiemme
vaatimuksista johtuen
edellytämme hakijoilta sujuvaa
suomen kielen taitoa.
Ota yhteyttä
Tule tapaamaan meitä IT-Hekuman
messuständille Sähkötaloon tai
ota suoraan yhteyttä rekry@
sofiadigital.com.
Lue lisää sivuiltamme osoitteesta
https://sofiadigital.com.
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Solita on teknologia-, data- ja
designyritys
Valjastamme ihmisymmärryksen
ja älykkäät teknologiaratkaisut
palvelemaan parempaa elämää.
Olemme muutosvoima, joka luo
uusia toimintatapoja, palveluja ja
teknologiaratkaisuja uudistaen
yrityksiä ja yhteiskuntaa.
Vuonna 1996 perustettu Solita
työllistää yli 1200 strategisen
konsultoinnin, palvelumuotoilun,
ohjelmistokehityksen, analytiikan,
pilvipalvelujen ja integraation
erikoisosaajaa Suomessa, Ruotsissa,
Tanskassa, Virossa, Belgiassa ja
Saksassa.
Arvomme ja kulttuurimme
Uskomme mataliin hierarkioihin,
jotta kaikilla on tilaa omistaa
oma osaamisensa. Kaikkea,
mitä teemme Solitalla, ohjaavat
perusarvomme. Välittäminen,
rentous, rohkeus ja intohimo
kuvaavat hyvin sitä, mitä tarkoittaa
olla osa Solitaa.
Asiakkaamme arvostavat
sitä, että haastamme heitä
varmistaaksemme lopputuloksen
laadun. Solita on arvoihin perustuva
yritys, joka haluaa luoda kestäviä
vaikutuksia asiakkaillemme ja
yhteiskunnalle.

Solita opiskelijoille ja
vastavalmistuneille
Ovemme ovat aina
avoinna opiskelijoille ja
vastavalmistuneille, jotka etsivät
oppimismahdollisuuksia ja
haluavat työskennellä ystävällisessä
yhteisössä.
Tarjoamme mahdollisuuden
osallistua erilaisiin
tutkimusprojekteihin tai tehdä
lopputyösi meidän asiakkaillemme.
Solita Akatemia
Solita Akatemiassa sinulla on
mahdollisuus kasvaa ja kehittyä
sinua kiinnostavalla tavalla.
Akatemia toimii alkusysäyksenä
urallesi ja perehdytyksenä Solitan
kulttuuriin ja työtapoihin.
Sekä Dev- että Data-Akatemia
järjestetään yleensä kaksi kertaa
vuodessa, keväällä ja syksyllä.
Avoimiin työpaikkoihimme voit
tutustua osoitteessa www.solita.fi/
avoimet-tyopaikat/

TA1

Who are we?
TietoEVRY is a leading digital services
and software company creating
digital advantages for businesses
and society. We serve thousands of
enterprises and public sector customers
in more than 90 countries. By joining
our exciting journey you get to help
businesses and societies meet their full
potential – while you are also reaching
yours! We help to develop the Nordic
society and lift businesses on another
level by using technology and data to
achieve incredible opportunities: from
urbanization to traffic and climate
change to resource scarcity.
From people for people. Whether
you are a strategist, coder, analyst, or a
future-enthusiast, you will find a home
at TietoEVRY. For us, it's all about the
people - be they end-user, customer or
employee. We bring digital life to the
doorsteps of people. From e-healthcare
services to state administration, and
everything in between - we have a large
client base, covering all industries.
With our local presence, we understand
and respect the needs of our customers
and their customers and especially the
challenges the Nordic organizations
are facing. When you design with a
human-centric approach, you are likely
to win. Tomorrow and in the long run.
This is what we always aim for.
With us, you become part of a
community
where
people
are
respected and valued - come as you
are and work the way you want. Diverse

minds lead to innovation, change and
better results. Our communities are
nurtured and driven by passionate
people at the front line. For us, diversity
and inclusion are fundamental in the
creation of an inspirational workplace
and being different is how we drive
innovation forwards.
Our success is based on our Nordic
heritage and global teams. We have
a strong heritage of openness, trust,
diversity and sustainability. At the same
time, we scale the Nordic mindset
globally in chosen expertise areas, such
as industrial software, financial services
and product development services.
Did you know that you deal with us
almost every day?
When you withdraw money at an ATM,
when you buy a train ticket online,
make mobile payments or when you
receive a digital message that it is time
to pick up a package you have ordered.
The team behind the scenes for these
solutions is a large group of strategists,
coders, analysts, industry experts and
future enthusiasts.
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Oletko kuullut meistä aiemmin?
Valmet on maailman johtava
teknologian, automaation
ja palveluiden toimittaja ja
kehittäjä sellu-, paperi- ja
energiateollisuudelle. Valmetin
visiona on tulla maailman parhaaksi
asiakkaidensa palvelussa. 14
000 ammattilaistamme ympäri
maailmaa työskentelee lähellä
asiakkaitamme, sitoutuneina
asiakkaidemme menestyksen
edistämiseen – joka päivä.
Valmetin asiakkailleen tarjoamat
palvelut kattavat kaiken
kunnossapidon ulkoistuksesta
tehtaiden ja voimalaitosten
parannuksiin ja varaosiin. Vahvan
teknologiatarjonnan ytimen
muodostavat sellutehtaat,
pehmopaperin-, kartonginja paperinvalmistuslinjat
ja bioenergiaa tuottavat
voimalaitokset.
Valmetin edistyksellisiin
automaatioratkaisuihin sisältyvät
niin yksittäiset mittaukset kuin koko
tehtaan kattavat avaimet käteen
automaatioprojektit.
Valmetin liikevaihto vuonna 2020 oli
noin 3,7 miljardia euroa. Valmetin
pääkonttori sijaitsee Espoossa ja
sen osakkeet noteerataan Nasdaq
Helsingissä. Valmetin suurimmat
toimipisteet sijaitsevat Tampereella,
Jyväskylässä ja Järvenpäässä.

Osaamisalat ja arvostamme
Opiskeletko tekniikkaa, liiketaloutta
tai jotain siltä väliltä, voit löytää
mielenkiintoisen työmahdollisuuden
yrityksessämme. Meillä Valmetilla
parhaat osaajat erilaisilla taustoilla
puhaltavat yhteen hiileen!
Henkilöstön tarve ja rekrytointi
Etsitkö seuraavaa askelta urallasi?
Valmet tarjoaa mahdollisuuksia
osaaville ihmisille ympäri maailman.
Tällä hetkellä yhtiöllä yli 200 avointa
työpaikkaa globaalisti. Valmet
etsii eri alojen ammattilaisia,
joilla on potentiaalia kasvaa sen
moninaisessa ja globaalissa tiimissä.
Rekrytoimme myös vuonna
2022 kesätyöntekijöitä usealle
eri paikkakunnalle, ja hakuaika
käynnistyy tammikuussa.
Lisätietoja
Kaikki avoimet työpaikkamme sekä
lisätietoja urasta Valmetilla löydät
täältä:
https://www.valmet.com/fi/valmetyrityksena/ura-valmetilla/
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Vertex Systems kehittää ja
markkinoi suunnittelu- ja
tiedonhallintaohjelmistoja
teollisuudelle.
Ohjelmistoillamme on yli 18000
käyttäjää 38 maassa. Niiden
avulla asiakkaamme tehostavat
toimintaansa ja kasvattavat
kilpailuetuaan.
Henkilöstöä meillä on
Suomessa noin 80.
Asiantuntijamme ovat alan
parhaimmistoa ja meillä pääsee
kehittämään osaamistaan
jatkuvasti. Olemme
taloudellisesti vakaa yritys ja
arvostetut tuotteemme ovat
oman tuotekehityksemme
tulosta. Työskennellä meillä voi
Hervannan toimistolla tai etänä.
Opiskelijoille tarjoamme
töitä aina kesätöistä
diplomityöpaikkoihin.
Opiskelijapolkumme kulkee
perinteisesti kesätöistä
opintojen ohella tehtävään

tuntityöhön ja lopuksi
diplomityön jälkeen vakituiseen
työpaikkaan.
Kesätyöhakumme aukeaa
tammikuussa. Haemme
noin 5-10 ohjelmistoalan
opiskelijaa kasvamaan meillä
huippuammattilaiseksi.
Olemme erityisesti
kiinnostuneita 2.-3. vuoden
ja pidemmälle edistyneistä
opiskelijoista.
Meillä opiskelijat saavat
vastuuta ja pääsevät tekemään
ihan alusta saakka niitä oikeita
töitä. Tehtäviin perehdytetään
ja osaava tiimi on nuoren
tukena.
Lisätietoja: vertex.fi/rekry
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Morjens opiskelija,
täällä Vincit!
Tulisitkos meille tekemään Suomen
selväjärkisintä ATK:ta? Me etsitään
jatkuvasti ohjelmointitaustalla varustettuja
uusia työkavereita. Jos tykkäät meidän
tavoin siitä, että maanantait maistuu ja
töissä ei tarvitse turhia pönötellä,
niin suuntaa osoitteeseen vincit.fi.
P.S. Jos työkokemusta ei vielä ole ehtinyt juuri karttua,
niin äläpä huoli vaan pidä silmällä Rising Star -hakuamme.
Sen kautta tarjoamme uransa alkuvaiheessa oleville
kehittäjille väylän kartuttaa osaamista tuetusti ja päästä
suoraan kiinni mielenkiintoisiin asiakasprojekteihin.
@vincit_plc

@VincitOyj

@Vincit

Me olemme Vincit
Vuonna 2007 kahdella
tamperelaisella kaveruksella oli
unelma työpaikasta, johon ei vituta
mennä töihin - edes maanantaisin.
Vaatimuksen täyttävää pytinkiä
ei ollut näköpiirissä, joten
sellainen päätettiin perustaa
itse. Näin syntyi Vincit, nyt jo
lähes 600 ohjelmistokehityksen,
muotoilun, datan ja digitaalisen
liiketoimintakonsultoinnin
huippuasiantuntijaa työllistävät
IT-yritys. Tampereella meitä on reilu
250.

työkavereiden ympäröimänä.

Teemme kaikenlaisia
koodaamiseen liittyviä atk-hommia.
Suurin osa meistä työskentelee
erilaisten verkkopalveluiden,
Android/iOS-mobiilisovellusten
tai tuotepohjaisten
ohjelmistoratkaisuidemme
parissa. Esimerkiksi Hesburgerin
mobiilisovellus on meidän käsialaa.

Tapaa meidät livenä ITHekumassa messuständillä TA4
Koko päivän tavattavissa
rekrytoijamme Nina Moilanen.
Lisäksi ständillä vierailemassa
Johannes Martikkala (11-13), Aku
Niskanen (13-15) ja Eero Häihälä (1416)

500+ mahdollisuutta loistaa
Etsimme jatkuvasti eri
osaamistaustaisia työkavereita
kaikille toimipisteillemme.
Erityisen hyvin meillä viihtyvät
henkilöt, jotka haluavat
kehittyä ohjelmistokehityksen
huippuosaajiksi ja jotka
viihtyvät rennossa ja avoimessa
työkulttuurissa ammattitaitoisten

Seuraava Rising Star -hakumme
käynnistyy 15.11.2021
Mikäli et ole vielä ehtinyt kartuttaa
juurikaan työkokemusta, pidä
silmällä Rising Star -hakuamme.
Sen kautta tarjoamme
uransa alkuvaiheessa oleville
kehittäjille väylän kartuttaa
osaamista tuetusti ja päästä
suoraan kiinni mielenkiintoisiin
asiakasprojekteihin. Voit tutustua
Rising Star Johannes Martikkalan
tarinaan sivuiltamme.

Avoimet työpaikkamme löydät
täältä: vincit.fi/rekry
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Jätä jälkesi
suomalaiseen
yhteiskuntaan
Tutustu moniin uramahdollisuuksiin.
visma.fi/ura

Visma on eurooppalainen ohjelmistotalo, jonka asiantuntijat auttavat yrityksiä ja organisaatioita tekemään
asiat fiksummin uusimpaan teknologiaan pohjautuvien
pilvipalveluiden avulla. Monikansallinen konserni yhdistettynä Visma-perheen yritysten ketterään tekemiseen luo
ainutlaatuisen työympäristön ja loistavia uramahdollisuuksia. Visman kasvaessa vauhdilla, etsimme jatkuvasti tulevaisuuden osaajia. Jos sinulla on tahtoa ja draivia menestyä
yhdessä Euroopan innostavimmista teknologiayrityksistä,
kuulisimme mielellämme sinusta. Kurkkaa urasivumme ja
seuraa Vismaa LinkedInissä, Instagramissa, Facebookissa &
Twitterissä. Hyppää mukaan kasvutarinaamme!
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Wakeone on Tampereella
sekä Helsingissä toimiva
teknologiayritys, joka kokoaa
alan kovimmat VFX-, Unitysekä web-osaajat saman
katon alle. Tiimimme koostuu
noin 50 ammattilaisesta,
joiden osaaminen
yhdistetään ensiluokkaisiksi
asiakaskokemuksiksi
pitkäaikaisille asiakkaillemme
sekä Suomessa että
kansainvälisesti.
Meillä on paikka
ohjelmistokehittäjälle, joka on
kiinnostunut työskentelemään
modernien teknologioiden
sekä AWS-pilven parissa.
Työskentelemme osana
asiakkaidemme kehitystiimejä
sekä toteutamme räätälöityjä
ohjelmistoprojekteja oman
kehitystiimimme voimin.
Projektimme keskittyvät AWS:ssä
pyörivien verkkopalvelujen
kehitykseen sekä dataan ja datan
visualisointiin.
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Tarjoamme sinulle:
• Yhdessä suunnitellut
asiakasprojektit
tarjoavat haasteita sekä
kehittymismahdollisuuksia
pidemmäksikin aikaa.
• Teemme töitä moderneilla
teknologioilla, kokeneen tiimin
kanssa, joista jokainen kehittää
itseään ja muita pysyäkseen
kehityksen kärjessä. Yleisimmät
käytössä olevat teknologiat
projekteissa ovat mm. React,
TypeScript ja Node.js.
• Pääset vaikuttamaan
yrityksemme tulevaisuuteen
ja toimintaan pitkäjänteisesti
oman mielenkiintosi pohjalta.
• Tarjoamme kattavan
valikoiman erilaisia työsuhdeetuuksia (mm. Open
Source -etuus, koulutus- ja
sertifiointimahdollisuudet,
optio-ohjelma sekä muut
työsuhde-etuudet).
• Annamme laatutakuun
CV:seesi. Takaamme, että
meillä työskennellessäsi pääset
kehittämään osaamistasi
mielenkiintoisten projektien
sekä osaavan tiimin kanssa,
josta on hyötyä myös
tulevaisuudessa.
Avoimet työpaikkamme löydät
osoitteesta:
jobs.wakeone.co

Wapice on vuonna 1999 perustettu
teknologia- ja digitalisaatiopartneri,
joka työllistää yli 330 asiantuntijaa
kahdeksalla paikkakunnalla Suomessa.
Teemme ratkaisuja maailman johtaville
teollisuusyrityksille, jotka toimivat
pääasiassa energiateknologian ja
liikkuvien työkoneiden parissa.
Autamme asiakkaitamme menestymään
ja luomaan parempaa tulevaisuutta
digitalisaatioratkaisuiden avulla.
Asiantuntemuksemme vaihtelee laajaalaisesti elektroniikkasuunnittelusta ja
ohjelmistokehityksestä sulautettuihin
järjestelmiin, data-analytiikkaan sekä
mobiili- ja pilviratkaisuihin. Lisäksi
tuemme asiakkaitamme yhä enemmän
tulevaisuuden teknologioiden,
kuten 5G:n, IoT:n ja tekoälyn parissa
asiantuntemuksellamme. Tällä
hetkellä ohjelmistopalveluiden lisäksi
tuoteportfoliomme sisältää kolme
pilvipohjaista tuotetta, jotka ovat
IoT-TICKET®, SUMMIUM® ja Wapicen
energiapalvelut.
Työllistämme tällä hetkellä noin 330
asiantuntijaa kahdeksalla paikkakunnalla
Suomessa. Toimipisteemme sijaitsevat
Vaasassa, Tampereella, Helsingissä,
Turussa, Jyväskylässä, Seinäjoella,
Oulussa ja Hyvinkäällä, ja useimmissa
rooleissamme saa valita työpisteensä
vapaasti toimistojemme välillä ja tietysti
myös joustavasti etänä.
Rekrytoimme jatkuvasti sekä kokeneita
ammattilaisia että opintojensa

loppusuoralla olevia ja vastavalmistuneita
tulevaisuuden kykyjä. Etsimme
osaajia mm. ohjelmistokehityksen,
sulautettujen järjestelmien, dataanalytiikan, elektroniikan, tietoturvan,
testauksen ja DevOpsin erilaisiin
tehtäviin. Lisäksi asiakasrajapintatyöstä
nauttivat voivat työskennellä myös
kaupallisempien roolien ja konsultoinnin
parissa. Mainintoja käyttämistämme
teknologioista löydät mm. täältä.
Tarjoamme myös mahdollisuuksia
tehdä opintoihin liittyvät päättötyöt,
kuten opinnäytteet ja diplomityöt
projektiemme parissa. Kuulemme
mieluusti jokaista opiskelijaa yksilönä,
ja sovitamme esimerkiksi työ- ja
harjoittelusopimukset työaikoineen
joustavasti jokaisen osaajan omaan
tilanteeseen.
Kaikkein eniten arvostamme kiinnostusta
alaamme kohtaan ja tahtoa kehittää
omaa osaamista jatkuvasti. Arvostamme
monipuolista osaamista, olipa se
kerrytetty opintojen, harrastuneisuuden,
vapaa-ajan projektien tai työkokemuksen
kautta. Meillä saat olla oma itsesi, mutta
toivomme että jaat yhteiset arvomme,
jotka ovat yhdessä onnistuminen,
ihmisiin uskominen ja intohimo olla
edellä.
https://careers.wapice.com/
https://www.wapice.com
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