TYÖTÄ, JOLLA ON
MERKITYSTÄ
Tervetuloa joukkoomme!

MONIEN MAHDOLLISUUKSIEN
ESPOO
Espoo on vireä, kehittyvä ja viihtyisä kaupunki, jossa koko perheen on hyvä asua ja kasvaa. Tarjoamme sinulle työympäristön, jossa
on erinomaiset mahdollisuudet työskennellä
ja kehittyä maan parhaiden osaajien joukossa, oli ammattiryhmäsi mikä tahansa. Meillä
on töissä itseään kehittäviä sekä työstään ja
elämästään nauttivia ammattilaisia.
Työyhteisömme ovat monimuotoisia, kannustavia ja vastaanottavia. Tarjoamme työntekijöillemme hyvät henkilöstöedut, jotka tukevat
kokonaisvaltaista hyvinvointia ja jaksamista.
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Tavoitteenamme on osaava ja monimuotoinen
henkilöstö, joka heijastaa espoolaista väestörakennetta. Rekrytoinnissa edistämme yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.
Espoossa jokaisella työpäivälläsi on merkitys
– kaupungin työntekijänä pääset rakentamaan yhteiskuntaa aitiopaikalta ja vaikuttamaan kaupunkilaisten arkeen. Yhdessä me
luomme espoolaisille hyvä arjen, joka päivä –
itseämme unohtamatta.
Tervetuloa joukkoomme!
www.espoonrekry.fi

www.espoo.fi

HYVÄT
HENKILÖSTÖEDUT:
ESPOO ON SUOMEN
TOISEKSI SUURIN
KAUPUNKI.

Saat tukea työpäivän aikana
tapahtuvaan ruokailuun.
Edistämme joukkoliikenteen käyttöä
työsuhdematkalipuilla.
Kannustamme säännöllisiin
työaikoihin ja joustaviin
työjärjestelyihin.
Laadukkaat, ennaltaehkäisevät työterveyspalvelut.
Tuemme liikunta- ja
kulttuuriharrastuksiasi.
Maksuttomia liikuntaryhmiä ja uimahallikäyntejä.
Kaupungilla on paljon erilaisia harrastusmahdollisuuksia ja -ryhmiä
shakinpeluusta
veneilyyn.

NOIN 10 000 TYÖNTEKIJÄÄMME
MAHDOLLISTAVAT
300 000 KUNTALAISEN
HYVÄN ARJEN, JOKA PÄIVÄ.

#TöissäEspoolla

Stipendikukkarosta voi
hakea tukea osaamisen
kehittämiseen.
Työkokemusvuodet
pidentävät vuosilomia.
Saat apua asunnon
hankintaan.
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KASVUN JA
OPPIMISEN TOIMIALA

n. 7 650 työntekijää
Me kasvun ja oppimisen toimialalla tavoitamme päivittäin lähes 50 000 espoolaista lasta,
nuorta ja heidän huoltajaansa. Painotamme
elinikäistä ja jatkuvaa oppimista luomalla
edellytykset eheälle oppimispolulle ja tukemalla yksilön ja yhteisön kasvua. Tuotamme
palveluita pääasiassa suomeksi, ruotsiksi ja
englanniksi, mutta yhä suuremmissa määrin
myös muilla kielillä.
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Varhaiskasvatuksemme ja opetuksemme taso
on maan huippua. Ohjaamme lapsia ja nuoria omaksumaan kestävän kehityksen arvoja
ja niiden mukaista elämää. Niin ikään myös
nuorisopalvelumme ohjaa nuoria oikeaan
suuntaan elämässä toteuttaen niin sosiaalisia
kuin ekologisia kestävän kehityksen periaatteita.

Meillä työskentelee esimerkiksi
▪ varhaiskasvatuksen lastenhoitajia
▪ opettajia varhaiskasvatuksessa, peruskouluissa ja toisella asteella
▪ nuorisonohjaajia
▪ eri alojen asiantuntijoita johdossa
ja johdon tukena

”

Espoon varhaiskasvatus on täynnä
mahdollisuuksia niin lapsille
kuin meille aikuisille. Espoon
varhaiskasvatuksessa toteutamme
unelmia joka päivä ja opimme
uusia asioita yhdessä lasten
kanssa. Työnantajana Espoon
kaupunki on luotettava kumppani
ja meillä asiat hoituvat hienosti.
Varhaiskasvatuksessa viihtyvät
myös aikuiset, ei vain lapset.”

- varhaiskasvatuksen opettaja
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KAUPUNKIYMPÄRISTÖN
TOIMIALA

n. 1 430 työntekijää
Kaupunkiympäristön toimiala vastaa kouluista, päiväkodeista ja muista kaupungin tiloista,
rakentaa ja ylläpitää liikenneväyliä ja viheralueita, huolehtii ympäristöstä, valvoo rakentamista sekä kaavoittaa uusia alueita
kasvavan kaupunkimme tarpeisiin. Luomme
päivittäisellä työllämme viihtyisää ja toimivaa
ympäristöä espoolaisille asukkaille ja yrityksille ja edistämme kaupungin kasvua ja palveluiden toimivuutta.
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Meillä työskentelee esimerkiksi
▪ arkkitehteja
▪ lvi-asiantuntijoita
▪ liikenneinsinöörejä
▪ kiinteistönhoitajia
▪ rakennusmestareita

”

Espoossa työntekijöille
annetaan mahdollisuuksia
kehittyä ja koulutusmahdollisuudet töiden ohessa ovat
hyvät. Meillä on aivan ihanat
työkaverit. Välillä vaativaakin työarkea tasapainottavat
mukavan pitkät lomat.”

- hankepäällikkö
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KONSERNIHALLINTO

n. 570 työntekijää
Konsernihallinnon asiantuntijat johtavat,
ohjaavat ja valvovat Espoon kaupunkikonsernia kaupunginjohtajan johdolla. Toteutamme
kaupunkilaisten yhdessä luomaa Espootarinaa arjen työssä.
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Meillä työskentelee esimerkiksi
▪ tietohallinnon asiantuntijoita
▪ viestinnän ja henkilöstöhallinnon
asiantuntijoita
▪ hankinnan ja talouden asiantuntijoita
▪ hallinnon ja kehittämisen asiantuntijoita

ELINVOIMAN
TULOSALUE

”

Liikunnanohjaajan työnkuva on
hyvin laaja ja osaamistaan pääsee
käyttämään. Meillä on hyvin välittävä ilmapiiri ja tiivis työyhteisö.
Espoon kaupunki pitää hyvää
huolta henkilöstöstään. Meillä on
mahdollisuus kehittää itseämme
ja kouluttautua, ja se tietysti lisää
motivaatiota työssä. On myös
palkitsevaa nähdä, että omat asiakkaat kehittyvät.”

- liikunnanohjaaja

n. 750 työntekijää
Elinvoiman tulosalueen tehtävänä on kaupungin elinvoima- ja kilpailukyvyn vahvistaminen
sekä kulttuurin, liikunnan ja urheilun roolin
korostaminen vetovoimatekijöinä.

Meillä työskentelee esimerkiksi
▪ viestinnän ja markkinoinnin asiantuntijoita
▪ tapahtumakoordinaattoreita
▪ kulttuurituottajia
▪ kirjastopedagogeja
▪ orkesterimuusikkoja
▪ liikunta- ja ulkoilupaikanhoitajia
▪ liikunnanohjaajia
▪ uravalmentajia
▪ yrityskoordinaattoreita
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#TöissäEspoolla

Tervetuloa osaavaan
joukkoomme!

www.espoonrekry.fi

• www.jssuomi.fi

”TYÖLLÄSI
ON
MERKITYSTÄ!”

