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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 IT-
Hekumassa.

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 IT-
Hekuma and participating 

companies can also be found 
at

it-hekuma.fi 
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Accenturella sinulla on mahdollisuus yhdistää urasi 
kiinnostuksenkohteisiisi.

Accenturella pääset työskentelemään asiantuntijoiden kanssa 
sekä käyttämään luovaa ajattelua ja ongelmanratkaisukykyä.

Tule mukaan työskentelemään monipuolisten ja innostavien 
haasteiden parissa!

Lue lisää osoitteesta:
accenture.com/fi-en/careers

Change your future

Accenture on maail-
manlaajuisesti toimi-
va asiantuntijayritys, 
jonka vahvuuksia ovat 
digitaalisuus, pilvipal-
velut sekä kybertur-
va. Toimialakohtaiset 
palvelumme kattavat 
strategisen muutok-
sen, konsultoinnin, 
teknologian, markki-
noinnin ja asiakasko-
kemuksen sekä pro-
sessiulkoistuksen.

Asiakkaitamme tukee 
maailman laajin palve-
lukeskusten verkosto. 
Accenturen 710 000 
ammattilaista palve-
levat asiakkaita yli 120 
maassa yhdistäen tek-
nologian mahdollisuu-
det sekä ihmisten luo-
van osaamisen.
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Accenturen avoimet positiot löydät linkistä: 
accenture.com/fi -en/careers



www.adalia.fi

Autamme asiakkaitamme tekemään 
maailmasta paremman paikan

Me Adalialla autamme asiakkaitamme luomaan uutta liiketoimintaa 
digitaalisten palveluiden avulla. Missiomme on varmistaa asiakkai-
demme kilpailuetu nyt ja tulevaisuudessa. Teknologiaratkaisujen 

lisäksi olemme erikoistuneet strategiseen konsultointiin ja de-
sign-palveluihin. Tämän yhdistelmän avulla tarjoamme asiakkail-

lemme kauniita, käytettäviä ja aikaa kestäviä digitaalisia palveluita.

Kehitämme myös omia tuotteita, kuten kehitysyhteistyöhankkei-
den 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 ammat-
tilaisiksi. Toivomme, että sinulla olisi jo pari vuotta tietojenkä-

sittelytieteen tai ohjelmistotekniikan opintoja takana sekä  ko-
kemusta webteknologioista ja kiinnostusta/osaamista esim. 
näistä:  Ruby on Rails, JavaScript, HTML5, Linux. Arvostamme 

lisäksi oppimiskykyä, oma-aloitteisuutta 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, ystävällises-
tä ilmapiiristä ja hyvästä kahvista (tai teestä)? 

Tervetuloa tapaamaan meitä IT-hekumaan Sähkötaloon paikalle 
SC16! Lisätietoja meistä löydät myös osoitteesta www.adalia.fi /jobs
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Aiso on kolmen TTY:llä opiskelleen vuonna 2019 
perustama ohjelmistokonsultointiyritys. Panostamme 

työntekijätyytyväisyyteen, asiakastyytyväisyyteen 
ja edistyksellisiin toimintatapoihin. Käytännössä 

koodaamme ja toimimme ohjelmistoarkkitehteina sekä 
projektipäälliköinä vaihtelevissa asiakasprojekteissa.

Etsimme kesätöihin ja osa-aikaiseksi Node-
, React- ja TypeScript-tekijöitä. Toivomme, 

että pystyisit työskentelemään ensi syksynä 
osa-aikaisena ainakin 3 päivää viikossa.

Koska olemme erittäin matalan hierarkian yritys, 
pääset suoraan vaikuttamaan yrityksen toimintaan 

ja suuntaan. Katsomme vahvasti eduksi, jos olet 
kiinnostunut olemaan mukana tekemässä Aisosta 

entistä paremman paikan työskennellä!

TA6



Rakennamme kanssasi kykyä menestyä tulevaisuudessa.--

Keitäpä me sitten olemme? Olemme digitaalisen liiketoiminnan 
ja teknologian asiantuntijayritys.Toisin sanoen konsulttitalo, josta 
löytyy mieletöntä asiantuntijuutta ja jossa turha pönötys loistaa 

poissaolollaan. Meitä on n. 220 asiantuntijaa ympäri Suomen kuudella 
paikkakunnalla (Hämeenlinna, Helsinki, Tampere, Turku, Joensuu ja 
Kuopio). Jo ennen korona-aikaa olemme työskennelleet joustavasti 

etätyökäytäntöjä noudattaen.

Asiakkaamme toimivat sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. 
Mielenkiintoisista asiakascaseistamme, kuten Elenia, KELA ja 
Puolustusvoimat, pääset lukemaan lisää sivuiltamme Caset - 

Ambientia.

Kulttuurimme ja ihmiset mahdollistavat sen kaiken hyvän mitä 
pääsemme asiakkaidemme kanssa kokemaan, joten meille on 

tärkeää että meillä viihdytään – because we care. Uudet työntekijät 
toivotetaan tervetulleeksi kattavan perehdytyksen ja organisaatioon 

tutustumisen kautta. Tyytyväisyyskyselyissä kulttuuristamme 
korostetaan erityisen yhteisöllisen meininkimme lisäksi, avointa 

kommunikaatiota ja aitoa tahtoa saavuttaa yhdessä entistä parempia 
tuloksia. Perhemäinen yhteisömme sekä merkitykselliset projektimme 

takaavat sen, että meillä todella viihdytään.

Tulethan moikkaamaan meitä Hekumassa ständillemme SC14. 
Tervetuloa tutustumaan porukkaamme sekä kuulemaan lisää 

arjestamme..

-------------------

aa sää
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Merkittäviä projekteja ja 
mielekästä työtä

Me Atostekilla etsimme nyt 
uraansa aloittelevia tietoteknii-
kan tai tietojenkäsittelytieteen 
opiskelijoita ja tulevia ammat-
tilaisia! Meillä pääset kiinni 
teollisuuden tuotekehityksen, 
terveydenhuollon ja lääke-
tieteen sekä julkisen sektorin 
innovatiivisiin ja mielenkiin-
toisiin ohjelmistoprojekteihin, 
joissa voit hioa asiantuntijuut-
tasi tietojärjestelmäkehityksen 
ja ohjelmistosuunnittelun sa-
ralla.

Atostek tarjoaa vakaan ja työn-
tekijöistä välittävän työyhtei-
sön, jossa et koskaan jää yksin. 
Perehdyt ja kehityt alan asian-
tuntijaksi työkavereiden tu-
kemana. Kesätyöntekijämme 
työskentelevät teollisuuden tai 
terveydenhuollon ohjelmisto-
kehityshankkeissa tai sisäisissä 
kehityshankkeissa. Työtehtäviä 
sovitetaan kunkin osaamisen 
ja oman kiinnostuksen mu-
kaan, ja ne voivat olla esim. 
ohjelmistosuunnittelua, käy-
tettävyys- ja käyttöliittymä-
suunnittelua tai testausta.

Hae kesätöihin Atostekille

Kesätyöntekijämme ovat 
yleensä vähintään kolme vuot-
ta opiskelleita tai opinnois-
saan vastaavasti edenneitä. 
Me emme vaadi usean vuoden 
työkokemusta tai tiettyjen tek-
niikoiden tuntemusta, vaan 
meille tärkeintä on sinun halu-
si kehittyä ja oppia työn ohes-
sa. Myös alan harrastuneisuus 
on plussaa, mutta ei välttämä-
töntä. 

Moni kesätyöntekijöistämme 
jatkaa meillä opiskelun ohessa 
syksylläkin ja myös opinnäy-
tetyön tekeminen on meillä 
mahdollista! Sujuva kulkemi-
nen työn ja opintojen välillä on-
nistuu, koska toimipisteemme 
sijaitsevat Espoossa Aalto-yli-
opiston ja Tampereella yliopis-
ton Hervannan kampuksen 
vieressä.

Rekrymme on käynnissä ym-
päri vuoden ja kesätyöhakum-
me käynnistyy tammikuussa 
2023. Olethan mukana?mukana?
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Avanade on Accenturen ja Microsof-
tin yhteisesti omistama, maailman 
suurin Microsoft-teknologioihin eri-
koistunut konsulttitalo. Avanade tar-
joaa innovatiivisia digitaalisia palve-
luita, liiketoiminnan ratkaisuja sekä 
käyttäjälähtöisiä kokemuksia, jot-
ka rakentuvat asiantuntijoidemme 
osaamiselle ja Microsoftin ekosystee-
mille. Olemme Suomessa noin 100 
hengen kasvava yritys ja globaalisti 
Avanadella on jo yli 50 000 työnte-
kijää 26 eri maassa. Toimimme tii-
viissä yhteistyössä Pohjoismaisten 
toimipisteidemme kanssa Ruotsissa, 
Norjassa ja Tanskassa. Pääsemme 
siis nauttimaan pienemmän yrityk-
sen eduista, mutta hyödymme myös 
maailmanlaajuisesta verkostostam-
me. 

Haemme vuoden 2023 Avanaden 
trainee-ohjelmaamme (AvaT) in-
nokkaita tulevia teknologia-asian-
tuntijoita. Haku aukeaa joulukuussa. 
Ohjelma on suunnattu kaikille niille, 
jotka haluavat startata uransa IT-kon-
sultoinnin parissa kansainvälisessä 
ympäristössä. Palkallinen viiden kuu-
kauden AvaT-ohjelma tarjoaa uniikin 
kombinaation teoreettista koulutus-
ta sekä projektikokemusta eri asian-
tuntijatiimeissä. Tämä luo erinomai-
sen pohjan tulevalle konsulttiuralle 
Microsoftin ekosysteemiin keskittyen. 
Ohjelma tarjoaa valmiudet suuntau-

tua Avanadella monenlaiseen rooliin 
sekä toimia mielenkiintoisissa asia-
kasprojekteissa hyödyntäen teknolo-
giaa liiketoimintahaasteiden ratkai-
semiseksi.

Arvostamme hakijoissa kiinnostus-
ta kehittyä asiantuntijana Microsof-
tin teknologioiden parissa. Olet etsi-
mämme henkilö, jos haluat suunnata 
urallasi konsulttimaailmaan ja haluat 
työskennellä kansainvälisessä ympä-
ristössä. Lisäksi tunnet olosi muka-
vaksi sekä ihmisten että teknologian 
parissa ja puhut sujuvasti sekä suo-
mea että englantia.

Voit olla yhteydessä Laura Ma-
teroon, laura.matero@avanade.com, 
mikäli sinulla heräsi kysyttävää tai 
haluaisit kuulla AvaT:sta ja Avanades-
ta vielä tarkemmin.

Lisää tietoa ohjelmasta löydät myös 
osoitteesta: www.avanade.com/se-
no/career/students
Toivottavasti kuulemme sinusta 
pian!
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Hae mukaan Bootcampille!

Bitwise on 100+ osaajan ren-
to tamperelainen softatalo. 
Meitä yhdistää intohimoinen 
suhtautuminen ohjelmisto-
kehitykseen ja teknologiaan 
sekä aito tekemisen meininki. 
Meillä tehdään ohjelmistopro-
jekteja esimerkiksi satama-au-
tomaation, urheiluanalytiikan, 
ympäristönsuojelun, mootto-
rinohjausteknologian ja älyk-
käiden työkoneiden parissa. 
Modernit teknologiat, moni-
puoliset projektit ja ainutlaa-
tuinen yrityskulttuuri takaavat 
viihtyisän arjen.

Bootcampin kautta bitwi-
seriksi

Bitwise Bootcamp on ohjel-
mistoalan opiskelijoille tar-
koitettu elämyksellinen ke-
sätyöjakso: töitä ja elämyksiä 
sopivassa suhteessa. Meillä 
pääset työskentelemään ja 
oppimaan oikeissa asiakas-
projekteissa. Kesän aikana jär-
jestetään myös mentorointia 
sekä monipuolisia koulutuksia, 
jotka syventävät osaamistasi. 
Halutessasi voit aloittaa työt jo 
keväällä opintojen ohessa.

Mukaan mahtuu 10 ohjelmis-
toalan opiskelijaa. Virallinen 
Bootcamp-jakso kestää ke-
sä-elokuun, jonka jälkeen toi-
vomme, että jatkaisit meillä.

Haku on auki

Lähetä CV, opintorekisteri ja 
saatesanat viitteellä Boot-
camp2023 osoitteeseen: 
rekry@bitwise.fi 

Tapaa bitwiserit livenä

Tule tapaamaan meitä IT-He-
kuman messuosastolle TC3 
tai käväise Bitwisen Kampu-
sareenan työpisteellä. Löydät 
meidät 2. kerroksesta ravintola 
Reaktorin vierestä pääsääntöi-
sesti keskiviikkoisin ja torstai-
sin.

TC3



Buutti Oy on vuonna 2017 perustet-
tu IT-alan konsultointi- ja koulutus-
talo. Kipinänä yrityksen perustami-
selle oli ICT-alojen osaajapula, johon 
haluttiin vastata. Neljän innokkaan 
perustajan porukka on kasvanut yli 
100-henkiseksi ohjelmistokehittäji-
en, kouluttajien ja muiden ICT-am-
mattilaisten joukoksi.

Vuodesta 2018 olemme tarjonneet 
ohjelmistokehityspalveluita. Asi-
akkaamme luottavat meihin liike-
toimintansa kannalta kriittisessä 
kehitystyössä. Parasta osaamistam-
me ovat web-kehitys, sulautetut 
järjestelmät sekä matemaattisesti 
haastavat projektit. Toimintamme 
ytimessä on edelleen myös ihmis-
ten kouluttaminen ICT-alalle. Buutti 
Educationin työvoimakoulutuksissa 
valmennamme aikuisia ohjelmisto-
kehittäjiksi ympäri Suomen.

Buutilla pääset osaksi intohimoisten 
tekniikkaosaajien joukkoa. Buutti-
laiset ovat työssään sanalla sanoen 
hyviä, sillä rekrytointiprosessimme 
keskittyy mittaamaan hakijan to-
dellista teknistä osaamista ja intohi-
moa alaa kohtaan. Kehittäjillämme 
on vahvaa harrastustaustaa alalta ja 
ohjelmointi onkin meille enemmän 
kuin vain työpaikka. Meiltä löydät 
retropelikehittäjää, Arduino-harras-
tajaa, 3D-tulostuksen edelläkävijöi-
tä ja monenlaisia muusikoita. Saat 
buuttilaisilta apua niin työhommiin 
kuin siihen vapaa-ajan ikuisuuspro-
jektiisi.

Hae mukaan!

Toimintamme kasvaa jatkuvasti, ja 
meillä on koko ajan uusia kiinnosta-
via projekteja aluillaan. Asiakkaam-
me ovat terveydenhuollon, fi nans-
sialan ja ICT:n kärkinimiä. Työpaikat 
sijaitsevat pääasiassa Oulussa, Hel-
singissä ja Tampereella, mutta osit-
tainen tai täysipäiväinen etätyö on 
myös mahdollista. Tekeepä yksi ke-
hittäjämme kokonaan etätöitä Ina-
rista käsin.

Projektiemme vaatimukset osaa-
misen ja teknologioiden suhteen 
vaihtelevat, ja ohjelmoijillamme on-
kin kokemusta junior-tasosta aina 
useisiin vuosikymmeniin. Buutilla 
toiveitasi kuunnellaan, ja voit vaikut-
taa, minkälaisiin asiakasprojekteihin 
menet. Myyjä-ässämme ovat eri-
koistuneet löytämään juuri sinulle 
sopivan projektin laajasta kontakti-
verkostostaan.

Junior-devaajille suunnatut työpai-
kat löydät osoitteesta https://co-
dematch.buutti.com/tyopaikat/, ja 
kokeneempien kehittäjien työpai-
kat osoitteesta https://buutticonsul-
ting.com/tyopaikat/. 

SB11



Sogeti – Digital Assurance with passion for technology

At Sogeti, we know how to make value from technology. It is our pas-
sion. We combine agility and speed of implementation to tailor in-

novative future-focused solutions in Digital Assurance and Testing as 
well as in Intelligent Automation. Our solutions are always fueled by 
new technologies, e.g. AI and automation, to minimize labour cen-
tric work, ineffi ciency and risk of humane failures. With our hands-

on ‘value in the making’ approach and passion for technology, Sogeti 
helps organizations implement their digital journeys at speed.

We welcome technology driven young professionals to the Sogeti team. 
Our career kick start programs, Sogeti Ignite Program and  Automation 
Academy, are directed to the students who are fi nalizing their studies 
and interested in working with Digital Assurance and Testing. The pro-

grams include both theoretical training as well as an opportunity to test 
your skills in more practical tasks. In addition to technical knowledge, 

both academies give you great tools to consultative work too. The inter-
national experts of Sogeti community are the ones hosting programs 
and parts of the programs could be hosted in other Nordic countries. 
In addition, we provide possibilities to write thesis in the fi eld of soft-
ware quality assurance for students at the fi nal stage of their studies.

As a part of the Capgemini group and Capgemini Finland, we oper-
ate in more than 100 locations globally. At Sogeti, there are around 27 

000 Sogetians in 15 countries covering Europe, India and the U.S. In Fin-
land, our team consists of 140 professionals who work mainly as digital 
assurance and testing and cyber security consultants. Annually around 

5-10 young professionals join our Sogeti team - are you the next one?

Our values, our culture

Our values and promises to both all Sogetians and customers guide 
our daily work. We aim constantly for delivery excellence and we always 
keep managing expectations. We are always thinking one day ahead

and exceeding our customer´s expectations. Last but not least, we 
always provide support to each other - you are never alone with us! 

In a nutshell we require:

- Suitable background either from Information Technology, Engineering, 
Cyber Security or Science

- You have recently graduated or you are fi nalizing your studies.
 (>80 % of the studies completed)

- You have passion for Software Testing, Quality Assurance or Cyber Security

- You are trustworthy and curios by nature and you love to solve problems

- You are open-minded, diligent and you are eager to continuously develop 
yourself

- You are fl uent both in Finnish and English 

Recruitment process

We will post the open job opportunities to our website: 
https://www.sogeti.fi /tule-meille/avoimet-tyopaikat/  

join our Sogeti family!

SC10



Omalle urapolullesi

Vuonna 1976 perustettu CGI on maailman ja Suomen suurimpia IT- ja 
liiketoimintakonsultoinnin palveluyhtiöitä. CGI:ltä löydät asumisen digi-
taalisia palveluita, pankkialan tietoturvaa, terveydenhuollon tietojärjes-
telmiä – ja tuhansia muita yksilöllisiä ja merkityksellisiä urapolkuja. Me 
ymmärrämme, että merkityksellisyys tarkoittaa jokaiselle eri asioita, oli 
se sitten yhteiskunnallisesti vaikuttavia asiakasprojekteja, joustavuutta 
tai vaikkapa työyhteisön tukea.

88 000 memberiä globaalisti, lähes 4000 memberiä Suomessa

Kutsumme henkilöstöämme tuttavallisesti membereiksi, sillä suuri osa 
työntekijöistämme on myös omistajia. Suomessa meillä on kokonaisuu-
dessaan 16 eri toimipaikkaa.

CGI:n Future Talent -traineehaku avautuu pian!

Future Talent on CGI:n jokavuotinen haku IT-alasta kiinnostuneille tu-
levaisuuden talenteille ja haku avautuu seuraavan kerran jälleen joulu-
kuun puolessa välissä. Future Talent tarjoaa monelle IT-alalle suuntaaval-
le opiskelijalle sekä vastavalmistuneelle mahdollisuuden päästä sisälle 
uusiimpiin teknologioihin sekä digitalisaation saralle. Etsimme uusia 
tulevaisuuden talentteja laajasti eri tehtäviin ja tiimeihin. Tarjoamme 
uransa alussa oleville osaajille monipuolisia uramahdollisuuksia muun 
muassa ohjelmistokehittämisen, kyberturvallisuuden sekä konsultoin-
nin parista. Hakeaksesi Future Talentiksi, voit olla esimerkiksi opintojesi 
loppuvaiheessa oleva opiskelija. 

Ylpeänä voimme kertoa, että CGI valikoitui vuoden 2022 Universumin 
opiskelijatutkimuksessa 9. sijalle IT-opiskelijoiden ihanteellisimpien 
työnantajien listauksessa. Opiskelijat ja uransa alussa olevat ovat meil-
le tärkeitä ja siksi tämä sijoitus merkitsee meille työnantajana erityisen 
paljon.

Lisätietoja

Käy tutustumassa meihin lisää osoitteessa 
www.cgi.fi /ura ja ota @cgi_fi  seurantaan 
Instagramissa!
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Cinia turvaa tulevaisuuden tarjo-
amalla asiakkailleen kyberturvaa, 
toimivia ohjelmistoja ja luotettavia 
yhteyksiä. Tarjoamme mielenrau-
haa huolehtimalla kaikkein tär-
keimpien järjestelmien toimivuu-
desta. Yhdessä asiakkaidemme 
kanssa luomme ratkaisuja, joita 
markkinoilta ei löydy valmiina. Kai-
kella mitä teemme, on konkreettis-
ta yhteiskunnallista merkitystä. 

Meitä cinialaisia on ympäri Suomen 
jo yli 400 henkeä, joista vajaat pari 
sataa työskentelee ohjelmistokehi-
tyksen parissa Tampereella, Jyväsky-
lässä ja Helsingissä. Asiakkaitamme 
ovat terveydenhuollon, liikenteen ja 
logistiikan sekä teollisuuden alan 
toimijat. Projektimme liittyvät usein 
yhteiskuntamme ja infrastruktuu-
rimme kriittisimpiin toimintoihin. 
Vastaamme esimerkiksi Hätäkes-
kuslaitoksen ERICA-tietojärjestel-
män kehitystyöstä ja ylläpidosta.  

Oletko opintojasi viimeistelevä 
ohjelmistokehityksen tulevaisuu-
den tekijä, jonka työura on juuri 
alkamassa? Cinia Boost Academy 
on räätälöity sinua varten! 

Cinia Boost Academyn eli CBA:n ta-
voitteena on tarjota uraansa aloitte-
leville tulevaisuuden tekijöille aitoja 
kokemuksia asiakastyön ja laaduk-
kaan koodin tekemisen parissa. 
Pääset suorittamaan meillä palkal-
lisen harjoittelun, jonka toivomme 
johtavan pysyvään työpaikkaan.  
Kesän 2022 CBA-osallistujat työllis-
tyivät kaikki Cinialle kesän jälkeen! 
CBA alkaa harjoitusprojektilla, jon-

ka avulla tutustut kehitysympäris-
töön, työkaluihin ja Cinian tapoihin 
toimia asiakasprojekteissa. Lisäksi 
pääset mukaan CBA:n omiin täs-
mäkoulutuksiin, joissa opit parhaita 
käytäntöjä eri teknologioista ja kur-
kistat projektien kulisseihin.  

Saat oman mentorin sekä oman 
projektitiimisi tuen asiantuntijak-
si kasvamiseen. Haluamme tukea 
sinua urapolkusi ensivaiheissa ja 
kannustaa sinua kehittymään oh-
jelmistoalan rautaiseksi ammattilai-
seksi. Meillä pääset hyödyntämään 
omia vahvuuksiasi sekä puskemaan 
osaamisesi rajoja kiinnostuksesi 
mukaan!  

Emme odota sinun olevan valmis 
kävellessäsi akatemian porteista 
sisään, mutta arvostamme moni-
puolista teknistä taustaa erityisesti 
avoimen lähdekoodin teknologiois-
ta. Toivomme myös, että olet valmis 
mahdollisesti jatkamaan työskente-
lyä Cinialla kesän jälkeen. 

Ciniaan pääset tutustumaan tar-
kemmin osoitteessa cinia.fi  

Katso myös cinia.fi /boost-academy 
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Columbia Road on digitaaliseen myyntiin erikoistuva konsulttiyhtiö, joka tarjoaa 
asiakkailleen kokonaisvaltaista myynnin optimointia ja automatisointia asiakas-
hankinnasta digitaalisten kanavien kehittämiseen ja asiakkuuksien kasvattami-
seen. Palveluihimme kuuluu mm. full-stack kehitys ja design, optimointi ja ylläpi-
to, digimainonta ja markkinointiteknologia, sekä digitaalisen myynnin strategia. 
Tällä hetkellä työllistämme yli 150 konsulttia kolmessa eri kaupungissa ja kasvu 
jatkuu edelleen. Siksi tarvitsemme juuri sinua! Jos digitaalinen myynti ja verkko-
kaupankäynnin kehittäminen kiinnostaa, kannattaa kurkata vuoden 2023 Asso-
ciate ohjelmamme.

Haku on nyt auki seuraaville rooleille:

     Software developer

     Data associate

     UI/UX designer

     Sales associate

     Digital marketer

Associate ohjelma on kokoaikainen kesätyö, jonka voit aloittaa osa-aikaisesti 
jo talven tai kevään aikana. Pääset oppimaan alansa johtavilta asiantuntijoilta, ja 
kehittämään taitojasi asiakasprojekteissa. Vastuu ja vapaus ovat ydinelementtejä 
yhteisössämme, eikä hauskanpitoa ole unohdettu. Usein Roadiet viettävätkin 
aikaa yhdessä myös töiden jälkeen esimerkiksi afterworkien tai urheilun 
muodossa. Lue lisää eri positioista täältä https://www.columbiaroad.com/
careers/associate-program-fi nland ja lähetä hakemuksesi 27. marraskuuta 
mennessä!

Kuullaan pian! 
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Combitech on Suomessa 
erikoistunut puolustusalan 
kehittyneisiin teknisiin rat-
kaisuihin ja palveluihin, sekä 
sovelluskehitykseen. Meitä on 
noin 100 työntekijää neljässä 
eri toimipisteessä Tampereel-
la, Espoossa, Jyväskylässä ja 
Säkylässä.

Combitech on pohjoismai-
nen tekniseen konsultointiin 
erikoitunut yritys, joka kuuluu 
itsenäisenä osana Saab-kon-
serniin. Meillä on yli 2100 
työntekijää Suomessa, Ruot-
sissa, Norjassa ja Tanskassa. 
Yhdistämme teknisen asian-
tuntijuutemme syvään toimi-
alaosaamiseen, kokonaisval-
taiseen näkemykseen sekä 
puolustuksen ja turvallisuu-
den erikoisosaamiseen.

Rakennamme yhteistyössä 
asiakkaidemme kanssa kor-
kealaatuisia tietojärjestelmiä 
muun muassa elektroniseen 
sodankäyntiin ja tilannetietoi-
suuden varmistamiseen niin 
maalla, merellä kuin ilmassa. 
Lisäksi varmistamme näiden 
luotettavat integraatiot mui-
hin järjestelmiin sekä kansal-
lisesti että kansainvälisesti. 

Tavoitteenamme on tuottaa 
asiakkaillemme heidän odo-
tuksensa ylittäviä ratkaisuja, 
jotka ovat paitsi laadukkai-
ta ja helppokäyttöisiä, myös 
kustannustehokkaita ja hel-
posti ylläpidettäviä koko pit-
kän elinkaarensa ajan.

Combitech on ollut vuosi-
kymmenten ajan mukana 
kehittämässä suomalaista 
turvallisuus- ja puolustusteol-
lisuutta. Työmme on mielen-
kiintoisten haasteiden ratko-
mista näköalapaikalla ja siinä 
korostuu pitkäaikaisista asia-
kassuhteista kertynyt osaa-
minen ja pitkäjänteinen tuo-
tekehitys.

Lisätietoa meistä ja avoimista 
työpaikoistamme löytyy osoit-
teesta https://www.combitech.
fi /urapolku/.
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Global A/C Drive manufacturer

Danfoss is at the forefront of creating intelligent solutions to the 
challenges of today and engineering tomorrow. We are engi-

neering solutions that allow the world to use resources in smar-
ter ways – driving the sustainable transformation of tomorrow.

Working with software at Danfoss Drives means being a signifi cant 
part of full project cycles, from specifi cation to verifi cation, and re-
lease through software product lines and platforms. To learn more, 

please visit Software @ Drives: danfoss.com/software-drives

Developer roles at Danfoss Drives

We are using intelligent, electrifi ed and energy-effi cient soluti-
ons to help build a better future. To do this, we need to build the 

best software and ensure that our software can handle the problems 
of tomorrow. Our developers need to be able to work across dis-

ciplines and see challenges from many different angels.

Danfoss software organization is spread globally across multiple lo-
cations which requires strong communications and team spirit. We 
are committed to an Agile and Lean mindset that empowers our lo-

cal teams and have a strong focus on good communication.

Kick-start your career and gain experience at Danfoss!

We offer various opportunities for students and graduates to learn from 
some of the world’s top engineers. In Finland, we´ll have Trainee positions 
for several Product Development teams (e.g FPGA, Embedded SW, Cont-
rol, SW Testing Development or Control and Power Electronics design).

The application time is Jan 2, 2023 – Feb 28, 2023. 
You can apply and get more information about
the positions on our Career site: 
danfoss.com/careers
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Entteri on isomman ja tunnetum-
man Planmeca-pumpun itsenäinen 
osa, ylpeytenämme on suuntervey-
denhuollon potilastiedon järjestelmä, 
AssisDent. Olemme yksityisen puolen 
markkinajohtaja, joten käydessäsi yk-
sityisellä hammaslääkäriasemalla, hy-
vin todennäköisesti kaikki aina ajan-
varauksesta lähtien, terveystietojen 
kirjaamiseen ja laskutukseen tehdään 
meidän järjestelmällämme, käytän-
nössä siis koko hammaslääkärikäynnin 
hoitaminen. Tiedämme tekevämme ar-
vokasta ja tarkkuutta vaativaa työtä ja 
meillä työntekoon suhtaudutaan huo-
lellisella otteella ja asiaan kuuluvalla 
vakavuudella. Teemme kuitenkin työtä 
pilke silmäkulmassa ja upeasta poru-
kastamme löytyy aina ideanikkareita 
keksimään, mitä uutta kivaa voisimme 
yhdessä tehdä työaikana työn vastapai-
nona tai työpäivän päätteeksi. Vähin-
tään huvitoimikuntamme pitää huolen 
tästä osaltaan. Meillä löytyy huippuvä-
en lisäksi Hervannan toimistolta kaik-
kea kivaa, joka mahdollistaa vastapai-
noilun: on pingispöytää, lepohuonetta 
riippumatolla, konsolipelejä, lautapele-
jä ja hierojakin ottaa toisinaan vastaan 
lepohuoneessa.

Meidän noin 50 työntekijästä iso osa 
on jo pitkän linjan entteriläisiä. Kerto-
koon sekin siitä, että täällä viihdytään 
ja myös urakehitys on mahdollistunut 
työntekijöitä motivoiden. Moni on aloit-
tanut työuransa meillä esim. harkka- tai 

kesätyön kautta tai jokunen projekti-
työkurssilta ja tälläkin hetkellä meillä 
on osa-aikaisesti työskenteleviä opiske-
lijoita. 

Meiltä löytyy ilahduttavasti myös kliini-
sestä työstä asiakaspalveluun tai tuote-
kehitykseen siirtyneitä ammattilaisia. 
Moninaisuus tekee porukasta yhä ti-
manttisemman.

Esimerkiksi näitä teknologioita ja työ-
tehtäviä voit päästä meillä pyöritte-
lemään: C#, .NET, WPF, REST, SQL, 
React, UX, Microsoft Azure sekä au-
tomaatiotestausta.

Tule juttelemaan meidän tyyppien 
kanssa ständille ja kysele hieman lisää, 
mitä kaikkea muuta kivaa Entteri pitää 
sisällään. Jos kiinnostuit, kannattaa CV 
tai yhteystietosi käydä jättämässä. Jos 
osaamisessasi on vielä kehitettävää, hy-
vällä asenteella pääsee pitkälle.

Lue lisää osoitteesta entteri.fi  ja lähetä 
vapaamuotoinen yhteydenottosi tai ha-
kemuksesi osoitteeseen tomi.urama@
entteri.fi . 

Kiitos ja nähdään!
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Etteplan on yli 4 000 asiantuntijan kehittyvä globaali insinööritalo, joka haluaa 
muuttaa maailmaa suunnittelulla. Uskomme, että tulevaisuuden tekniset haas-
teet edellyttävät erilaista, jäsennellympää ja fokusoituneempaa otetta. Meillä 
on syvällistä näkemystä eri aloilta, ja sovellamme uudenlaista ajattelua kolmella 
palvelualueella: suunnittelu, tekninen dokumentointi sekä ohjelmisto- ja sulau-
tetut järjestelmät. Henkilöstömme asiantuntemus ja palvelutuotteemme katta-
vat asiakkaiden tuotteiden koko elinkaaren.

Meillä on yli 85 toimipistettä Suomessa, Ruotsissa, Alankomaissa, Saksassa, Puo-
lassa, Tanskassa ja Kiinassa, joten toimintamme on aidosti globaalia. Virtuaaliset 
asiantuntijatiimimme tarjoavat monia mahdollisuuksia niille, jotka suhtautuvat 
intohimoisesti uuden oppimiseen ja tiedonjakamiseen.

Etteplanilta löytyy paljon mahdollisuuksia opiskelijoille, vastavalmistuneille sekä 
kokeneemmille asiantuntijoille.

Olemme jatkuvassa kasvussa oleva yritys ja etsimme jatkuvasti uusia osaajia 
liittymään joukkoomme! Vilkaise avoimia työpaikkojamme niin huomaat, että 
osaamisalueiden kirjo on laaja: haussa on monenlaisia ammattilaisia ohjelmis-
tokehittäjistä elektroniikkasuunnittelijoihin ja tiiminvetäjistä turvallisuusasian-
tuntijoihin.  

https://www.etteplan.com/fi /ura/avoimet-tyopaikat

Arvostamme soveltuvaa koulutustaustaa, intoa oppia uutta, halua kehittyä sekä 
intohimoa olla mukana tekemässä parempaa maailmaa teknologiaratkaisui-
den, innovaatioiden ja digitalisaation keinoin.

Top 10 syytä tulla Etteplanille töihin: 
https://www.etteplan.com/fi /ura/miksi-tyoskennella-
etteplanilla/top-10-syyta-tulla-etteplanille-toihin

Kaikki avoimet paikkamme: 
https://www.etteplan.com/fi /ura/avoimet-tyopaikat
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We need the best minds in tech to reshape our 
company and futureproof workplaces around 
the globe. 

We're expanding our position as the industry leader by digitizing our pro-
ducts and bringing connectivity to an analog industry. Our soundproof 
pods and workspaces have helped bring about a much-needed change 
in the way people work around the world. 

Now, we’re leading the shift towards the future of work by integrating 
new technologies into our products, and into workplaces everywhere. We 
are looking for diverse backgrounds and skill sets from tech, design, and 
business. 

We are building a team who can rely on each other to validate and imp-
rove the quality of solutions and decisions. 

Join a team of digital changemakers

Our work is driven by innovative thinking, supported by thorough re-
search, and crafted with great design.

We prioritize people over everything

Being different has always been the key to our success - diverse ideas 
help us make better informed decisions, now and into the future.
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Would you like to work in a 
place with a lot of learning 
opportunities, while surrounded 
by capable coworkers, fl uffy 
offi ce dogs and two dinosaurs? 
Do you love programming, or are 
you more interested in design or 
working with data? If “yes”, keep 
on reading!

We at Futurice have spent the 
last 20-something years working 
with technology, design and IT 
consulting, during which we’ve 
worked on over 1600 projects. 
We have over 750 employees 
from 50+ different nationalities, 
working at seven separate 
offi ces in 4 different countries.

We are a people fi rst company, 
which is refl ected by our 
culture and values. Culture 
has been the cornerstone of 
our company from day one. 
It's built on our core values of 
care, transparency, trust and 
continuous improvement. 
Futurice is the ultimate learning 
platform and we mean it. We 
see people’s careers as journeys 
and this allows them to grow in 
a direction that is best suited for 
them. 

Our aim is to help you evolve 
as a professional and fi nd your 
own career path in our Summer 
program in 2023. Our priority for 
next summer is to fi nd people 
with knowledge of modern web 
and mobile technologies, design, 
and / or data engineering. The 
offi cial language at Futurice is 
English, which means you’re 
expected to be fl uent in it.

The application period for 
Summer 2023 will open later 
this year so remember to 
follow futurice.com/careers. 

Read more about us at promise.
tammerforce.com and come say 
hi at our stand! 

Stay in touch!

Our tech newsletter:
futurice.com/devbreakfast

Our design newsletter: 
futurice.com/design-breakfast
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Teknologia muuttaa radikaalisti ihmisten tapaa elää, työskennel-
lä, tehdä päätöksiä ja toimia. Maailma on avoimempi, demokraat-
tisempi, saavutettavampi ja onnellisempi, kuin koskaan ennen. Me 

Goforella autamme asiakkaitamme navigoimaan muutoksen keskel-
lä, organisaation joka tasolla. Mahdollistamme uusien teknologioi-

den nopean hyödyntämisen, jotta asiakkaamme saavat muutokses-
ta kaiken irti. Rakennamme tulevaisuudesta entistä toimivampaa.

Uskomme, että maailma muuttuu parem-
paan suuntaan.

Meitä on Suomessa, Saksassa, Espanjassa ja Virossa yli 1000 alan johtavaa 
asiantuntijaa, jotka ovat yrityksemme sydän, aivot ja kädet. Kaikella tekemi-
sellämme on positiivinen vaikutus. Kaikella toiminnallamme on vaikutusta. 
Pyrimme luomaan arvoa kaikkialle ympärillemme, olipa kyse sitten johdon 

konsultoinnista, palveluiden muotoilusta, koodauksesta tai testauksesta. 
Meillä tehdään töitä ihmisistä, yhteisöistä ja organisaatioista välittäen. Toi-
mintaamme ohjaavat vahvat arvomme: olemme jokaiselle hyvä työpaikka, 

ja menestymme, kun asiakkaamme menestyy. Liikevaihtomme vuonna 2021 
oli 104,5 milj. euroa. Gofore Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

Tutustu meihin paremmin osoitteessa www.gofore.fi .

Gofore on digitaalisen muutoksen asian-
tuntijatalo. 
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Arvomme, inhimillisyys ja rohkeus, ovat suunnannäyttäjiämme. Uskom-
me, että maailman haasteet voidaan selättää ainoastaan rohkeilla teoilla. 
Muotoilu ja teknologia ovat vastaus ongelmiin, kun ratkaisut suunnitel-
laan niin ihmisten kuin planeettamme parhaaksi. Meidän on keskityttä-
vä käyttäjiin, kestävyyteen ja turvallisuuteen kehittäessämme digitaalisia 
palveluita ja teknologisia ratkaisuja.

Liikumme sulavasti fyysisen ja digitaalisen maailman välillä luoden bis-
nesmahdollisuuksista menestystarinoita. Kehitämme itseämme jatku-
vasti uuden teknologian sekä innovaatioiden parissa ja sovellamme oppi-
maamme ketterästi alalta toiselle.

Olemme kunnianhimoisia ammattilaisia ja visionäärejä. Emme pelkää 
haastaa ideoitasi ja ajatuksiasi, jotta voimme luoda kanssasi juuri sinun 
tarpeisiisi sopivan ratkaisun, joka kestää huomiseen ja sen yli.

Suhtaudumme työhömme intohimolla. Kunnioitamme toinen toistam-
me ja luotamme toisiimme niin kuin meihinkin luotetaan. Kuten asiak-
kaamme ovat asian laittaneet: huldilaiset ovat palvelualttiita ammattilai-
sia, joiden inhimillisyyteen, joustavuuteen ja avoimuuteen voi aina luottaa.

Huld on Linnunradan rohkein 
teknologia- ja suunnittelutoimisto.
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”Installa parasta on ehdottomasti 
työn joustavuus ja vapaus.”  

”Pidän siitä, että pääsen opettele-
maan uusia teknologioita; tämä on 
testiautomaatio- ja DevOps-am-
mattilaiselle suorastaan täydellinen 
paikka kehittyä.” 

Olisitko sinä yksi instalaisista?  

Meillä pääset kehittymään ammat-
tilaiseksi ja urapolkusi voi viedä 
senioriasiantuntijaksi tai johtoon 
asti mm. ohjelmoinnin, kybertur-
van, testiautomaation ja data-ana-
lytiikan alueilla. Meille on tärkeää, 
että sinä voit yhdistää opiskelun, 
työn sekä vapaa-ajan ja valmistut 
ajallasi. 

Puolustus
Puolustuksen parissa pääset 
haastamaan itseäsi isojenkin sof-
takokonaisuuksien kanssa. Sof-
takokonaisuudet ovat erilaisia 
ja vaihtelevia. Saat tehdä työsi ai-
dosti huolella laadusta tinkimättä. 

Kyber
Oletko kiinnostunut SecDevOpsis-
ta ja kyberturvallisuudessa? Meiltä 
löytyy omien kyberturvatuotteiden 
softakehitystä, kyberturvallisuuden 
konsultointia sekä valkohattuhak-
kerointia.

Älykäs teollisuus 
Haikailetko pilveen tai ekologisem-
masta teollisuudesta? Älykkään 
teollisuuden projekteissa toimim-
me pilvinatiivisti useimmiten 
Azuren parissa web- ja embed-
ded-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 hakupape-
reiden täyttämistä voit olla yhtey-
dessä rekrytointimme Cristinaan: 
cristina.leppanen@insta.fi  niin 
jutellaan lisää! 

Insta on luotettu, vahvojen arvojen 
suomalainen perheyritys ja kump-
pani älykkään teollisuuden, puo-
lustuksen, ja kyberturvallisuuden 
asiakkailleen. Yhdistämällä huip-
puosaamisen ja älykkään teknolo-
gian kehitämme asiakkaidemme 
suorituskykyä ja tuloksellisuutta 
yhä nopeammin muuttuvassa digi-
talisoituvassa maailmassa. Ihmiset, 
osaaminen ja vastuullisuus ovat 
toimintakulttuurimme perusta. 
Meihin on lupa luottaa. 
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Kempower suunnittelee ja valmistaa 
DC-pikalatausratkaisuja sähköajo-
neuvoille ja sähkökäyttöisille koneil-
le. Olemme omistautuneita sähkö-
ajoneuvojen harrastajia, joilla on syvä 
ymmärrys latausmarkkinasta ja käy-
tännönläheinen asenne tekemiseen. 
Tuotekehityksen ja tuotannon juuret 
ovat Suomessa, ja suurin osa materi-
aaleistamme ja komponenteistamme 
hankitaan paikallisesti. Palvelemme 
kaikkia sähköajoneuvoja henkilöau-
toista ja hyötyajoneuvoista kaivosko-
neisiin, veneisiin ja moottoriurheiluun. 
Kemppi Groupin 70 vuoden kokemus 
DC-virtalähteiden kehittämisestä aset-
taa korkeat laatuvaatimukset tuote-
suunnittelullemme ja käyttäjäkoke-
muksen kehittämiselle. Kempower 
on listattu Nasdaq First North Growth 
Market Finland -markkinapaikalla.

Osaksi Kempowerin mahtavaa työ-
yhteisöä?

Me Kempowerilla uskomme positii-
viseen yhdessä tekemiseen ja työllis-
tämme jo yli 250 työntekijää eri toimi-
pisteissämme.

Kempower tarjoaa sinulle mahdolli-
suuden työskennellä kansainvälises-
sä kasvuyrityksessä, joka on sähkö-
ajoneuvojen pikalatausmarkkinoiden 
huipulla. Meillä pääset vaikuttamaan 
sähköisen liikenteen tulevaisuuteen ja 
mahdollistamaan kestävämpää liikku-
mista.

Tarjoamme erilaisia mahdollisuuksia 
tutustua työelämään mm. TET- ja ke-
sätyöpaikkojen ja harjoittelujaksojen 
kautta. Etsimme jatkuvasti tulevaisuu-
den ammattilaisia erilaisiin asiantunti-
jatehtäviin eri osastoillemme eri lokaa-
tioihin. Tällä hetkellä etsimme osaajia 
erityisesti mm. RDI-osastollemme eli 
tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotiimei-
hin. Keskustelemme mielellämme 
myös opinnäytetyömahdollisuuksista.  

Työntekijässä arvostamme innokkuut-
ta uuden oppimiseen, halua kehittää 
ja kehittyä, kiinnostusta alaamme koh-
taan, ongelmanratkaisukykyä, jousta-
vuutta ja hyviä vuorovaikutustaitoja.

Seuraava kesätyöhakumme starttaa 
tammikuussa 2023, joten seuraathan 
kanaviamme!

Avoimet työpaikkamme löydät täältä: 
https://kempower.com/careers/

Tule tapaamaan meitä IT-Hekumas-
sa ja jutellaan lisää!

Löydät meidät myös somesta: Linke-
dIn, Facebook, Twitter, Instagram
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Knowit on pohjoismainen, paikallisesti toimiva konsultoin-
tiyritys, joka tukee yrityksiä ja organisaatioita digitaalisessa 

muutoksessa. Tehtävämme on rakentaa kestävää ja inhimil-
listä yhteiskuntaa digitalisaation keinoin. Suomessa noin 500 

knowitlaisen voimin helpotamme ihmisten jokapäiväistä 
elämää luomalla vastuullisia, turvallisia ja innovatiivisia rat-
kaisuja. Meidän riveihin mahtuu tekijä-asenteen omaavia 

uusia työkavereita etenkin ohjelmistokehityksen, julkipilven, 
datan, automaation ja laadunvarmistuksen, designin sekä 

johdon konsultoinnin ja digitaalisen liiketoimintamuotoilun 
osaamisalueilla.

Urasivuillamme https://www.knowit.fi /toissa-knowitilla/ voit 
tutustua tarkemmin siihen, minkälainen asiantuntijata-

lo Knowit on työnantajana, mutta tule ihmeessä matalalla 
kynnyksellä moikkaamaan ja jututtamaan meitä stän-

dillämme - nähdään Hekumassa!

We are Makers of a sustainable future
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Leanware Oy on asiantuntija- ja ohjelmisto-
kumppani tuotannon, toimitus ketjun 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 SQL-

tietokantaosaamista. 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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M-Files is a global leader in information management. 
The M-Files metadata-driven document management 
platform enables knowledge workers to instantly fi nd 

the right information in any context, automate business 
processes, and enforce information control. To learn more 

about us we encourage you to visit http://m-fi les.com/.

We are a global company with Finnish roots and 
with our own product that we are greatly proud of! 

We have over 500 employees working for us in eight dif-
ferent countries (Finland, Sweden, Norway, Germany, UK, 
France, Canada & US). Finland and especially Tampere is 
our largest site and here we have almost 300 employees. 

Our guiding principles of "Make it happen", "Help ot-
hers", and "Love customers" are highlighted through 
our daily actions as a team. Transparent communi-

cation and outstanding team spirit were listed as our 
strengths in our M-Filer Experience survey. Our team 

is fun, and our solutions are changing the market!

Our open positions can be found from M-Fi-
les careers site (Application period for out trai-

nee positions will open in January 2023.)

Come meet us in M-Files booth & ask from our emplo-
yees how it is possible to combine work with studies!
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Olemme ohjelmistoyritys, jossa 
luodaan ammattiylpeydellä digitaalisia 
ratkaisuja. Sellaisia, jotka ovat 
käyttäjälähtöisiä, kestävät aikaa ja ovat 
helposti jatkokehitettäviä. Teemme 
ohjelmistoratkaisuja muun muassa 
terveydenhuollon, teollisuuden ja 
työkoneiden järjestelmien tarpeisiin.

Meillä panostetaan ihmisiin, 
annetaan vapautta, vastuuta, 
ollaan tukena ja tarjotaan parhaat 
työkalut, jotta voimme yhdessä 
tehdä parempaa koodia ja fi ksumpaa 
ohjelmistokehitystä.

Mitä odotamme

Odotamme että olet suorittanut 
ohjelmistoalan perusopintoja 
ja tehnyt opintoihin liittyviä 
harjoitustöitä. 

Toivomme, että sinulta löytyy 
kunnianhimoa, halu hoitaa 
hommat kunnolla ja jano oppia 
lisää.

Mitä tarjoamme

 Tukenasi ovat Monadin 
kokeneet asiantuntijat ja heidän 
vetämä Monad.bind(trainee) 
-koulutusohjelma. Opit trainee-
ohjelmassa sellaisia taitoja, joita ei 
opi koulun penkillä.

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.

Aikaa lopputyön kirjoittamiseen.

Näin haet:

Mene osoitteeseen: 
monad.fi /rekry/kesatyo

Täytä hakemuslomake
Ratkaise rekrypähkinä
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NETLIGHTERS ANSWER:

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 11 cities in Europe.

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/des-
ing/data, but also people - helping others and growing as a person, 
you might be a future Netlighter! 

Visit us by the horse to hear more from our 
colleagues, about client stories and personal 
growth.

CARITA LOGRÉN   Cloud Data Engineering + DevOps

-Genuine consulting
-Netlight network

VALTTERI PERÄMÄKI   Engagement Management

OLLI SAARINEN   Web and Software Development

-

-Trust and being just yourself

ATTE LAMMINSALO   Web and Mobile Development

-Focus on personal development
-Equality work

EERO AIRASVIRTA   Software Development

-Colleagues
-Achieving things together

ANTTI ESKELINEN   Web Development

-Organization built on trust
-Challenging assignments

ERKKA MARTIKAINEN   Software Dev.
-Personal development is deeply in company structure
-Networking possibilities are almost endless

SUVI KALLIO Recruitment, Talent Search

-Diversity, equity and inclusion are highly considered
-Knowledge sharing culture where everybody supports
each other

TOMMI LINNAMAA   Web Development

-Sense of community
-Passionate coworkers

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

WHAT’S BEST 
ABOUT 
NETLIGHT?
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Netum on vahvasti kasvava IT-palvelutalo, jol-
la on yli 20 vuoden kokemus vaativista IT-hank-
keista. Tavoitteenamme on olla alan luotetuin 
kumppani ja halutuin työyhteisö vastuullises-

sa ja turvallisessa digimuutoksessa.Tarjoamme 
mielenkiintoisia ja monipuolisia työmahdolli-
suuksia IT-alan ammattilaisille. Palkkaamme 
vuosittain myös useita kesätyöntekijöitä sekä 

IT-alan opiskelijoita erilaisiin työtehtäviin.

Palveluihimme kuuluu digipalvelut, data- ja ana-
lytiikkapalvelut, järjestelmien jatkuvuuspalvelut, 

integraatiopalvelut, kyberturvallisuuspalvelut sekä 
johdon konsultointipalvelut. Lisäksi Netumilla on 

kaksi omaa SaaS-palveluna tarjottavaa ohjelmistoa, 
määrämuotoisten aineistojen testausalusta Truugo 
ja IT-omaisuudenhallintajärjestelmä Netum DUX.
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At Nokia, we create technology 
that helps the world act together.

Nokia Finland is a community of 
6500 employees representing 80 
nationalities, and our three sites 
in Finland – headquarter in Espoo, 
Tampere and Oulu – play a key role 
in in advanced technology deve-
lopment and in creating products 
and solutions for mobile networks 
as well as management systems.

Our three sites work closely with 
universities, research institutes 
and other companies in Finland – 
building best-of-breed technology 
to deliver collaborative advantage 
and enable impact at scale. 

Each site in Finland has its own 
focus area: Espoo focuses on the 
development of mobile networks 
and cloud products; Oulu specia-
lizes in the radio technologies; and 
Tampere is the home of network 
management and leading SoC de-
velopment. Currently, our main fo-
cus is on 5G development.

We have a great variety of open 
positions in Finland. Relevant skills 
for the positions are for example: 
SW coding (e.g. C/C++, JavaScript, 
Python and Golang), SW testing, 
automation and integration (e.g. 
Gerrit, GitLab CI, Jenkins), Cloud 
technology (Webscale clouds, Ku-
bernetes, Docker), System on chip 
development (MATLAB, System 
Verilog, UVM). Each year, we welco-
me around 500 trainees across our 
three sites.

To view open positions and to 
apply, please visit: 
www.nokia.com/careers

Follow us on Instagram @nokia-
fi nland and on TikTok @nokia.

We challenge ourselves to create 
an inclusive way of working where 
we are open to new ideas, empo-
wered to take risks and fearless to 
bring our authentic selves to work. 
And to do this, we need the best 
experts in the world.
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Nordea on johtaja Pohjoismai-
nen universaali pankki, jon-
ka juuret ulottuvat 200 vuoden 
päähän. Nordea on henkilökoh-
tainen, asiantunteva ja vastuulli-
nen pankki. Me olemme ylpeitä 
ennakoivasta ajattelustamme 
ja meidän työmme vaikuttaa 
11 miljoonan asiakkaan suju-
vaan asiointiin. Nordea työllistää 
8,000 teknologia-asiantuntijaa 
kuudessa eri maassa. Meillä mo-
nimuotoisuus näkyy esimerkik-
si monipuolisuudessa koskien 
työntekijöiden ikärakennetta, 
koulutustaustaa, kansalaisuut-
ta, sekä aiempaa työkokemusta. 
Useimmissa IT/Tech-tiimeissä 
työkielenä on englanti, sillä yh-
teistyötä tehdään eri maissa si-
jaitsevien kollegoiden kanssa.

Kehitämme työntekijöiden mah-
dollisuuksia uudistua ja oppia, ja 
meillä on mahdollisuus tehdä 
pitkä ura erilaisissa tehtävissä. 
Nordea panostaa voimakkaasti 
digitaalisten palveluiden kehit-
tämiseen. Meidän arjessa näky-
vät arvot: ownership, collaborati-
on, courage ja passion.

Nordea Technologylla on toi-
mintaa kaikissa Pohjoismaissa 
ja Puolassa. Lisäksi Nordealla on 
tällä hetkellä digitaalisten palve-
luiden kehittämisyksiköt Helsin-
gissä ja Oulussa, jotka työllistä-
vät yhteensä reilut 250 henkilöä. 
Joensuun uusi yksikkö tuo mer-
kittävän lisänsä tähän. Rekry-
toinnit ovat jo alkaneet. Tällä 
hetkellä pelkästään Suomessa 
on auki +50 IT/Tech työtehtävää 
Helsinkiin, Ouluun ja Joensuu-
hun. Nordea työllistää Suomessa 
noin 6 400 työntekijää kattaen 
liiketoiminnan roolit. Maailmalla 
meidän toimistoja on Norjassa, 
Ruotsissa, Tanskassa, Puolassa ja 
Virossa.

Katso meidän avoimet työtehtä-
vät urasivuilta ja tule keskustele-
maan lisää ständille!
www.nordea.com/fi /ura   
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Profi t Softwaresta tulee Evitec 
- tulisitko meille töihin?

Tehtävämme on modernisoida 
pohjoismaista fi nanssialaa, sillä 
monilla toimijoilla on käytössään 
elinkaarensa lopussa olevia jär-
jestelmiä tai toimintatapoja, jot-
ka kaipaavat päivitystä. Niin ikään 
tiedolla johtaminen ja raportointi 
ovat tärkeitä menestyksen avaimia 
yrityksille, oli kyse sitten pankista, 
vakuutusyhtiöstä, energiayhtiöstä 
tai valmistavan teollisuuden yrityk-
sestä. Toimimme kolmessa maas-
sa ja seitsemällä paikkakunnalla yli 
350 asiantuntijan voimin.

Elämme jännittävää aikaa, sillä 
vuonna 2023 meidät tunnetaan 
nimellä Evitec. Samalla ilmeem-
me ja nettisivumme uudistuvat. 
Kasvun ja kansainvälistymisen 
myötä meillä on tarjolla entistä 
monipuolisempia urakehitysmah-
dollisuuksia.

Meillä pääset kartuttamaan vah-
vaa asiantuntemusta ohjelmis-
tokehittämisen menetelmistä, 
puhumattakaan vaikuttavista 
näytöistä fi nanssialan digitalisaa-
tion parissa. Meillä on kokemusta 
jo useiden vuosien ajalta uraansa 
aloittelevien softakehittäjien, tie-
dolla johtamisen osaajien ja kon-

sulttien rekrytoinnista. Meillä on 
pyritty siihen, että lyhyen kesähar-
joittelun sijaan tarjoamme työpai-
kan, jossa voit työskennellä, kasvaa 
ja kehittyä pitkäjänteisesti.

Juuri nyt etsimme erityisesti 
opintojensa loppuvaiheessa ole-
via osaajia. Omasta osaamisesta 
ja esimerkiksi harrasteprojekteis-
ta kannattaa aina kertoa, olemme 
kiinnostuneet näkemään käytän-
nössä, mitä jo osaat!

Finanssialan osaamista ei tarvitse 
olla entuudestaan, koska ymmär-
rys pankkien, vakuutus-, rahoitus- 
ja sijoitusyhtiöiden toiminnasta tai 
muista toimialoista karttuu kyllä 
projektien kautta. Kukaan ei ole 
seppä syntyessään, eikä kukaan 
meistä ole tiedoiltaan ja taidoil-
taan ikinä valmis. Ammattitaitoi-
set ja kokeneet tiiiminvetäjät oh-
jaavat ja auttavat uudet tulokkaat 
alkuun, ja oma mentori toimii lisä-
tukena näyttämässä, miten meil-
lä hommia tehdään. Me opimme 
yhdessä, autamme toisiamme ja 
kehitymme koko ajan. Olemme 
ylpeitä yhteisistä saavutuksista ja 
menestyksestä.

Tervetuloa juttelemaan kanssam-
me!
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At Scandit, we give superpowers
to workers, customers, and 
businesses with unmatched 
speed, accuracy, and 
intelligence. We use Smart Data 
Capture to give people the power 
to interact with physical items, like 
barcodes, IDs, texts and objects, 
using any smart device with a 
camera, be it a phone, drone, 
tablet, or wearable tech, all while 
automating end-to-end processes 
and providing actionable insights.

Scandit currently has 570 
employees worldwide and is 
growing fast! We are in the sweet 
spot between a big corporation 
and a small start-up, with the 
right infrastructure and stability 
while still being fl exible and 
innovative. Our Engineering 
team is 100-people strong with 
a quarter of them based in our 
Tampere offi ce.

Engineering is our DNA. Our 
three co-founders all have PhDs 
in Computer Science and are very 
much involved with the business 
today as our CEO, CIO, and CTO. 
We opened our Tampere offi ce 
in 2019 because of the city’s rich 
history of R&D in cameras and 
mobile image processing and 
are ready to welcome talented 
engineering students from its 
University!

You can fi nd more information 
and our open positions at https://
www.scandit.com/careers/

You can also reach out directly to 
our team directly at 
jobs@scandit.com
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Sitowisellä pääset luomaan huomisen 
älykkäitä kaupunkeja koodin avulla. Di-
gitaaliset ratkaisumme tukevat kau-
punkeja, kuntia sekä muita rakennetun 
ympäristön ja liikenteen avaintoimijoita 
datapohjaisessa päätöksenteossa ja toi-
minnan ohjaamisessa. Asiakkaitamme 
ovat muun muassa Helsingin kaupunki, 
Väylävirasto, Metsähallitus, Fingrid, Ou-
lun Satama, Trafi com ja HSL.

Sitowise on pohjoismainen rakenne-
tun ympäristön asiantuntija- ja digitalo. 
Suunnittelemme älykkäitä kaupunkeja 
ja elämisen tiloja, joissa arki on tahdi-
tettu kestävälle pohjalle. Meillä työsken-
nellään kolmella liiketoiminta-alueella: 
digitaaliset ratkaisut, kiinteistöt ja ra-
kennukset sekä infrastruktuuri.

Kaupunkejamme kohtaavat isot haas-
teet kuten ilmastonmuutos ja ener-
giakriisi. Me tarjoamme mahdollisuu-
den tehdä merkityksellistä työtä, jossa 
luodaan datan avulla vastuullisempia 
ja älykkäämpiä kaupunkeja. Joka päivä 
2 000 eri alojen asiantuntijaamme yh-
distävät voimansa, jotta liikenne, infra ja 
rakennukset tarjoavat parhaat puitteet 
turvalliselle ja huolettomalle arjelle. Ha-
luamme nostaa älykkyyden ja vastuulli-
suuden rimaa, ja siksi visiomme on olla 
vastuullisin kumppani hyvinvoivan ym-
päristön kehittämisessä.

Sitowisen digitaalisten ratkaisujen pa-
rissa työskentelee lähes 300 ihmistä: 
sovelluskehittäjiä, scrum mastereita, 
projektipäälliköitä, ohjelmistotestaajia, 
arkkitehteja ja paikkatietoasiantuntijoi-
ta. Paikkatietoon eli sijaintiin pohjau-
tuvien IT-ratkaisujen toteuttaminen on 
yksi supervoimistamme.

Sitowisellä ratkaisut toteutetaan aina 
teknologiariippumattomasti asiakkaan 
tarpeet edellä. Teemme asiakaslähtöi-
sesti räätälöityjä palveluita ja kehitäm-
me myös omia ohjelmistotuotteita. Ylei-
sesti hyödyntämiämme teknologioita 
ovat esimerkiksi C/C++, React, Angular, 
Java, Javascript, Python, Azure, Postgis 
ja PostgreSQL.

Sitowisellä on Suomessa ja Ruotsissa 
asiantuntijoita yli 20 paikkakunnalla Es-
poosta Göteborgiin, Tampereelta Vim-
peliin. Meillä on käytössä joustava hybri-
dityömalli, eli voit yhdistellä etätyötä ja 
toimistolla tehtävää työtä työntekoasi 
parhaiten tukevalla tavalla.

Sitowiseläistä kulttuuria rytmittävät 
muun muassa tutkitusti erinomainen 
esihenkilötyö, mainiot työkaverit sekä 
laadukkaat henkilöstöedut. Päivittäises-
sä tekemisessä voit aina nojata osaavien 
kollegojen tukeen, jotka turvaavat selus-
tasi kimuranteissa paikoissa ja iloitsevat 
onnistumisista kanssasi. Täällä saat olla 
ihan oma itsesi, niin me muutkin olem-
me.

Lisätietoa meistä ja uramahdollisuuksis-
tamme löydät osoitteesta sitowise.com/
ura
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Meillä koodisi pääsee telkkariin!
Sofi a Digital on johtava interaktiivisen 
television sovellusten ja videopalvelui-
den kehittäjä yli 20 vuoden kokemuk-
sella. Suomessa asiakkaitamme ovat 
mm. Yle Areena, mtv, C More ja Ruutu. 
Olemme Suomessa ainutlaatuinen yri-
tys, sillä meillä pääset mukaan kehittä-
mään sovelluksia älytelevisioihin ja vai-
kuttamaan vauhdikkaasti kehittyvän 
alan teknologiaratkaisuihin.

Sofi alaisia on tällä hetkellä jo yli 30. Val-
taosa meistä työskentelee toimistol-
lamme Tampereen keskustassa.

Liity mukaan joukkoomme!
Haemme jatkuvasti kasvavaan jouk-
koomme tällä hetkellä erityisesti so-
velluskehittäjiä. Meillä olisi tarjolla kiin-
nostava ja kehittävä paikka opintojensa 
loppuvaiheessa olevalle koodaustaitoi-
selle opiskelijalle, joka on valmis työs-
kentelemään täysipäiväisesti kesällä ja 
osa-aikaisesti lukuvuoden aikana. Meil-
tä voit löytää myös mielenkiintoisen ai-
heen opinnäytetyöllesi.

Meillä pääset osaksi rentoa ja ammat-
titaitoista porukkaa. Pienessä mutta 
kasvavassa fi rmassa työsi sujuvat jous-
tavasti ja voit itse vaikuttaa yrityksen 
toimintaan. Tiiviissä työyhteisössämme 
saat aina apua työkavereilta ja opit eri-
tyisen toimialamme parhailta ammat-
tilaisilta.

Sovelluskehitystä tutuilla 
tekniikoilla uudessa 
ympäristössä
Toivomme sinulla olevan osaamista 
web-sovelluskehityksestä ja inter-
netin tekniikoista. Videopalveluiden 
ja niihin liittyvien tekniikoiden tun-
temus on hyvä lisä, mutta ei pakol-
lista. Emme siis odota sinun olevan 
valmis älytelevisioiden sovelluske-
hittäjä – meidän avullamme kyllä 
kehityt sellaiseksi. Tärkeintä on ha-
lusi oppia uutta ja valmius työsken-
nellä uusien tekniikoiden ja älyte-
levision kaltaisten päätelaitteiden 
parissa.

Arvostamme hakijoilta ongelman-
ratkaisukykyä ja osaamista moder-
neista web-teknologioista (HTML5, 
CSS3, JavaScript, Node.js, React/
Vue.js, jne). Asiakasprojektiemme 
vaatimuksista johtuen edellytäm-
me hakijoilta sujuvaa suomen kie-
len taitoa.

Ota yhteyttä
Tule tapaamaan meitä IT-Hekuman 
messuständille Sähkötaloon tai ota 
suoraan yhteyttä rekrysivustomme 
kautta: https://jobs.sofi adigital.com.

Voit lukea meistä lisää osoitteessa htt-
ps://sofi adigital.com.

Voit seurata meitä myös somessa: Lin-
kedIn, Instagram, Twitter, Facebook
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Solita on suomalainen teknologia-, data- ja designyritys.

Valjastamme ihmisymmärryksen ja älykkäät teknolo-
giaratkaisut palvelemaan parempaa elämää. Olemme 

muutosvoima, joka luo uusia toimintatapoja, palveluja ja 
teknologiaratkaisuja uudistaen yrityksiä ja yhteiskuntaa. 
Solita työllistää jo yli 1500 strategisen konsultoinnin, pal-
velumuotoilun, digitaalisten palvelujen, AI- ja analytiik-

karatkaisujen sekä pilvipalvelujen asiantuntijaa Suomes-
sa, Ruotsissa, Tanskassa, Virossa, Saksassa ja Belgiassa. 

www.solita.fi 
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Valmet is the leading global developer 
and supplier of technologies, automa-
tion and services for the pulp, paper 
and energy industries. Valmet’s vision 
is to become the global champion in 
serving its customers and our mission 
is to convert renewable resources into 
sustainable results. Our 17,500 profes-
sionals around the world work close to 
our customers and are committed to 
moving our customers’ performance 
forward – every day.  

Valmet’s strong technology offering in-
cludes pulp mills, tissue, board and pa-
per production lines, as well as power 
plants for bio-energy production. Our 
advanced automation solutions ran-
ge from single measurements to mill 
wide turnkey automation projects. As a 
full-scale software product house, Val-
met provides customers with automa-
tion system solutions (DCS), advanced 
process controls (APCs), and industrial 
data analytics to all customer seg-
ments.

Valmet’s net sales in 2021 were approxi-
mately EUR 3.9 billion. 

Valmet’s shares are listed on the Nas-
daq Helsinki and the head offi ce is in 
located Espoo. Our biggest locations 
are located in Tampere, Jyväskylä and 
Järvenpää. 

Career opportunites

Whether you study engineering, busi-
ness or something in between, you can 
fi nd an interesting job in our company. 

At Valmet the best talent from variety 
of backgrounds come together!  As a 
junior software developer, you can fi nd 
interesting opportunities with various 
back- and frontend programming skills 
(e.g. Python, SQL, JavaScript, C++, em-
bedded systems). In our software de-
velopment team of +300 professionals, 
we also have open positions for user 
interface designers and project mana-
gers.

We are offering career opportunities 
globally. At this moment we have over 
200 open positions globally. As a glo-
bal company, we can offer you plenty 
of different career paths that suit your 
individual needs and aspirations. If 
you have already started your journey 
with programming and software deve-
lopment, check and apply for Valmet 
DigiStar Trainee Program starting in 
February 2023! In 2023 we are also re-
cruiting summer trainees to various 
locations. Summer trainee application 
period starts in January. 

For further information

https://www.valmet.com/about-us/ca-
reers/

https://www.valmet.com/digistar-trai-
nee-program/
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Vertex Systems kehittää ja markkinoi suunnittelu- ja tiedon-
hallintaohjelmistoja teollisuudelle. Ohjelmistoillamme on yli 
18000 käyttäjää 38 maassa. Niiden avulla asiakkaamme te-
hostavat toimintaansa ja kasvattavat kilpailuetuaan.

Henkilöstöä meillä on Suomessa noin 80. Asiantuntijamme 
ovat alan parhaimmistoa ja meillä pääsee kehittämään osaa-
mistaan jatkuvasti. Olemme taloudellisesti vakaa yritys ja ar-
vostetut tuotteemme ovat oman tuotekehityksemme tulos-
ta. Työskennellä meillä voi Hervannan toimistolla tai etänä.

Opiskelijoille tarjoamme töitä aina kesätöistä diplomityöpaik-
koihin. Opiskelijapolkumme kulkee perinteisesti kesätöistä 
opintojen ohella tehtävään tuntityöhön ja lopuksi diplomi-
työn jälkeen vakituiseen työpaikkaan.

Kesätyöhakumme aukeaa tammikuussa. Haemme noin 
5-10 ohjelmistoalan opiskelijaa kasvamaan meillä huippuam-
mattilaiseksi. Meillä opiskelijat saavat vastuuta ja pääsevät te-
kemään ihan alusta saakka niitä oikeita töitä. Tehtäviin pereh-
dytetään ja osaava tiimi on nuoren tukena.

Lisätietoja: vertex.fi /rekry
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Me olemme Vincit

Vuonna 2007 kahdella tampere-
laisella kaveruksella oli unelma 
työpaikasta, jossa työnteko olisi 
mukavaa – myös maanantaisin. 
Vaatimuksen täyttävää pytinkiä ei 
ollut näköpiirissä, joten sellainen 
päätettiin perustaa itse. Näin syntyi 
Vincit, nyt jo yli 800 ohjelmistoke-
hityksen, muotoilun, datan ja digi-
taalisen liiketoimintakonsultoinnin 
huippuasiantuntijaa työllistävät 
IT-yritys. Tampereella meitä on rei-
lu 250. Toimipisteet löytyvät Her-
vannan lisäksi keskustasta.

Mitä teemme?

Teemme kaikenlaisia koodaami-
seen liittyviä atk-hommia. Suurin 
osa meistä työskentelee erilais-
ten verkkopalveluiden, Android/
iOS-mobiilisovellusten tai verkko-
kaupan ydinprosessien ja SAPin 
parissa. Esimerkiksi Moovy pysä-
köintisovellus on meidän käsialaa.

800+ mahdollisuutta loistaa

Etsimme jatkuvasti eri osaamis-
taustaisia työkavereita kaikille 
toimipisteillemme. Erityisen hy-
vin meillä viihtyvät henkilöt, jotka 
haluavat kehittyä ohjelmistoke-

hityksen huippuosaajiksi ja jotka 
viihtyvät rennossa ja avoimessa 
työkulttuurissa ammattitaitoisten 
työkavereiden ympäröimänä. 
Seuraava Rising Star -hakumme 
käynnistyy loppuvuodesta 2022

Mikäli et ole vielä ehtinyt kartuttaa 
juurikaan työkokemusta, pidä sil-
mällä Rising Star -hakuamme. Sen 
kautta tarjoamme uransa alkuvai-
heessa oleville kehittäjille väylän 
kartuttaa osaamista tuetusti ja 
päästä suoraan kiinni mielenkiin-
toisiin asiakasprojekteihin. Voit tu-
tustua Rising Star Johannes Mar-
tikkalan tarinaan täältä. 

Tapaa meidät livenä IT-Heku-
massa messuständillä TA1!

Avoimet työpaikkamme löydät 
täältä: vincit.fi /rekry

Seuraa meitä myös somessa! 
LinkedIn, Facebook, Instagram, 
Twitter

TA1



We have the freedom to develop better 
solutions every single day

We are one of Europe's leading software companies and 
our goal is to build a more functional society through 
technology. Visma helps companies and public sec-

tor develop and grow with innovative software and ser-
vices. The Visma Group consists of more than 200 com-

panies in more than 20 countries around the world.

In Finland, Visma consists of several small and medium-sized 
companies. Thanks to our unique organizational structure, 
we operate close to our local customers and at the same 

time share world-class know-how within the organization. 
Visma's top teams create products that transform the every-
day life and work. Thanks to our people, we have grown into 

one of the top software companies and employers in Finland. 

As Visma is growing at a fast pace, we are continuous-
ly looking for future talent. If you have the passion and 
drive to succeed in one of the most exciting tech com-

panies in Europe, we would love to hear from you. 

Explore the possibilities careers.visma.com
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www.visualcomponents.com
/about-us/careers

Apply to our open 
positions here!

At Visual Components, we are building 3D simulation tools to plan 
factories and optimize production lines. Essentially, it’s 3D games 
for industrial use. We believe that 3D simulation is the future of 
planning, and we want to make it easily accessible.

With solutions for manufacturing design, sales, and application 

development, our software is trusted by hundreds of 
organizations worldwide. We are headquartered in Espoo, Finland, 
but we have offices in the US and Germany, along with a global 
partner network of partners and resellers.

ARE YOU READY TO JOIN US?

APPLY NOW

With over 20 years in business, Visual 
Components is one of the pioneers 
of the 3D manufacturing simulation 
industry.

Today, Visual Components is 
recognized as a global leader in the 
manufacturing simulation industry 
and a trusted technology partner 
to many leading brands. We offer 
machine builders, system integrators, 
and manufacturers a simple, quick, 
and cost-effective solution to design 
and simulate production lines.

Our headquarters are in Espoo, 
Finland, but we have offi ces in the US 
and Germany and a global partner 
network of partners and resellers.

Our team is multinational - we have 
people from over 19 countries, and 
we speak at least eleven different 
languages!

Check out our introductions of our 
colleagues from our career stories 
here: https://www.visualcomponents.
com/about-us/meet-the-team/

We are always looking for new 
talents in the fi elds of:

- Software Engineering: C++, C#, .NET, 
WPF, MS Azure, Unity

- Software Testing: manual and 
automated testing. If you have 
previous experience related to 
Robotics & Automation, 3D graphics, 
or testing simulation tools - it is even 
better!

- Robotics & Automation

- B2B marketing and sales

Read here what Asser (Software 
Developer, 4 months at VC) has said 
about joining the company:

"To be honest, working at Visual 
Components is much more similar 
to developing 3D games than I 
expected. Some discussions with 
colleagues about the underlying 
technologies are the same, and the 
teammates seem to have similar 
interests as the people in the 
game industry. The whole idea of 
simulation and automation is exciting 
and very close to the sort of games I 
play personally. It is very dear to me 
because automation makes life more 
effective."
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Wapice on vuonna 1999 pe-
rustettu suomalainen täy-
den palvelun ohjelmistoyri-
tys, jonka ratkaisut ovat alan 
johtavien teollisuus yritysten 
käytössä ympäri maailmaa. 
Tehtävänämme on toimia 
asiakkaidemme teknologia-
partnerina ja auttaa heitä 
hyödyntämään digitalisaa-
tion tuomia mahdollisuuk-
sia parhaalla mahdollisella 
tavalla.

Wapicen missio on rakentaa 
fi ksumpaa tulevaisuutta tä-
nään. Olemme kasvava noin 
340 asiantuntijan perhe, ja 
ylpeitä siitä mitä teemme. 
Vaikka otammekin työmme 
ja lupauksemme asiakkail-
lemme tosissamme, työpaik-
kana haluamme olla ihmis-
läheinen, joustava ja ketterä. 
Olemme matarahierarkinen 
teknologiatalo, jossa sekä 
alansa huippuammattilai-
set että uransa alkupuolella 

olevat talentit löytävät kiin-
nostavia projekteja ja kasvu-
mahdollisuuksia.

Rekrytoimme jatkuvas-
ti osaajia, avoimia tehtäviä 
tällä hetkellä ovat esimer-
kiksi: .NET Developer, C++ 
Developer, Electronics De-
signer, Embedded Systems 
Designer, Mobile and Web 
Developers, DevOps En-
gineer, Cloud Technology 
Experts and Architects, Test 
Automation Engineer, Data 
Science, Data Engineering 
and AI Professionals.

Lue lisää: careers.wapice.
com
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