Työ antaa
enemmän
kuin ottaa

Katso
videoltamme,
miksi olemme
juuri teille sopiva
työterveyskumppani!

Siun työterveys Oy
Siun työterveys Oy tarjoaa työterveyspalveluja
työnantajille, kaikenkokoisille yrityksille ja
kaikille yrittäjille. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja
terveyspalvelujen kuntayhtymän omistamalla
Siun Työterveydellä on jo 2 300 yritysasiakasta ja
26 000 henkilöasiakasta. Tervetuloa tutustumaan
toimintaamme!
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Paikallinen
kumppani
Pohjois-Karjalassa
Me Siun työterveys Oy:ssä haluamme olla lähellä
asiakasta. Niinpä tarjoamme palvelujamme eri
puolilla Pohjois-Karjalaa. Juuremme ovat paitsi
vahvasti Pohjois-Karjalassa, myös syvällä työterveyshuollon osaamisessa.
Haluamme olla mukana kehittämässä työelämää
myös tulevaisuudessa. Parhaat tulokset saavutetaan mielestämme silloin, kun työpaikka ja
työterveyshuolto toimivat määrätietoisesti kohti
yhteisiä tavoitteita. Niinpä vaalimme asiakkaisiimme läheisiä kumppanuussuhteita.

GoZee-sovellus herättää esitteen eloon
GoZee: näin pääset alkuun 30 sekunnissa
1. Syötä App Storen tai Google Playn hakukenttään
hakusana ”GoZee” ja lataa sovellus tablettiisi tai
älypuhelimeesi.
2. Avaa sovellus ja käytä sitä sivuilla, joilla on
GoZee-kuvake.

Työpäiväsi

Työpäiväsi
taustavoima
taustavoima
www.meita.fi

Cinemagraafi
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Snapvideo

Kuva
galleria

360º
panoraama

Kuvake

Työkykyä edistävää palvelua
Työntekijöiden terveyttä ja työoloja kehittävien palvelujemme tavoitteena on tukea
työkykyisyyttä koko työuran ajan. Painopisteemme on ennaltaehkäisevissä palveluissa, joihin kuuluvat muun muassa työpaikkaselvitykset ja terveystarkastukset.
Annamme asiantuntevaa tukea terveyden ja
työkyvyn edistämiseen työpaikalla ja tuemme
työkykyä erilaisissa elämäntilanteissa.

Tarjoamamme työterveyspainotteiset sairaanhoitopalvelut sisältävät työterveyslääkärin
ja työterveyshoitajan palvelut sekä sovitut
laboratorio- ja kuvantamispalvelut. Sairausvastaanotolla keskitymme työperäisiin
sairauksiin, ammattitauteihin, työtapaturmien hoitoon ja ennaltaehkäisyyn sekä
työkykyyn vaikuttavien sairauksien
tutkimiseen ja hoitamiseen.
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Työterveyshuolto on työntekijöiden terveyden ja
työolojen kehittämiseen tähtäävää toimintaa,
jolla pyritään tukemaan työkykyisyyttä koko
työuran ajan.

LUOTETTAVA PALVELUNTUOTTAJA JA
TYÖLLISTÄJÄ ITÄ-SUOMESSA
LABORATORIOPALVELUT
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WWW.ISLAB.FI

Kehittyvää
palvelua
– lähellä ja etänä
Kehitämme palvelujamme jatkuvasti. Lähin
toimipisteemme on aina asiakasta lähellä,
mutta tarjoamme jatkuvasti yhä enemmän
myös sellaisia palveluja, jotka asiakkaamme
voi tavoittaa missä ja milloin tahansa.
Etätarjontaamme kuuluu muun muassa
VideoVisit-etävastaanottopalvelu.

MEILTÄ MONIPUOLISET TYÖELÄMÄPALVELUT
• työkykytutkimukset
• työpaikkatutkimukset
• konfliktien selvitykset
OTA YHTEYTTÄ!
P. 050 374 1938
irene.heikkinen@coronaria.fi

• esimiesten Help desk
• muutosjohtamisen
valmennukset
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Katso
rekrytointivideomme!

Siun
työterveys
työpaikkana
Moniammatilliseen työyhteisöömme kuuluu
työterveyshoitajia ja -lääkäreitä, työfysioterapeutteja, työterveyspsykologeja, työkykykoordinaattoreita, työterveyssihteereitä
ja lähihoitajia. Henkilöstössämme on lisäksi
erityisosaajia, kuten kriisityön osaajia ja
maataloustyön asiantuntijoita.

Ymmärrys johtaa muutokseen
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Tarjoamme organisaatiossamme monipuolisia työnkuvia – myös etälääkäreille. Olemme
kannustava ja rehti työnantaja, joka panostaa
voimakkaasti henkilöstönsä hyvinvointiin ja
koulutukseen.
Oletko työterveyslääkäri, työterveyshoitaja
tai työterveyshuollon asiantuntija? Oletko
kiinnostunut työskentelemään työterveyshuollossa ja kehittämään osaamistasi?
Kuulisimme sinusta mielellämme lisää!

Palvelemme
koko Pohjois-Karjalan
alueella...

VALTIMO
NURMES

LIEKSA
JUUKA

ILOMANTSI

POLVIJÄRVI
KONTIOLAHTI

OUTOKUMPU

JOENSUU

LIPERI
HEINÄVESI
RÄÄKKYLÄ

TOHMAJÄRVI

Siun työterveys Oy
PL 51, 80101 Joensuu
Noljakantie 17a B, 80130 Joensuu

Palvelusopimukset, puh. 013 245 6007
Ajanvaraus, puh. 013 245 6000

KITEE

• www.jssuomi.fi

www.siuntyoterveys.fi

...ja tarjoamme kumppanuusverkostomme Työ ja terveys ry:n
jäsenyritysten kautta työterveyspalveluja myös muualla Suomessa!

