Tervetuloa tekemään
parempaa arkea kanssamme

Hyvää arkipäivää
Vantti on Vantaan kaupungin omistama yhtiö, joka
tuottaa kaupungille ateria-, puhtaus-, kiinteistö-,
kuljetus- sekä aula- ja turvapalveluita. Meillä työskentelee lähes tuhat näiden alojen osaajaa.
Meidän vanttilaisten tehtävänä on huolehtia, että
vantaalainen arki toimii parhaalla mahdollisella
tavalla. Palvelemme niin päiväkotilapsia kuin vanhempaakin väestöä. Autamme sekä toisiamme että
asiakkaitamme, toimimme vastuullisesti ja kohtelemme kaikkia tasa-arvoisesti. Ja koskaan ei ole niin kiire,
ettemme ehtisi moikkaamaan.
Jos etsit reilua ja ihmisen kokoista työpaikkaa, tervetuloa joukkoomme!

Vantti palkittiin yhtenä Suomen innostavimmista työpaikoista vuonna 2021.
Tunnustus kertoo sekä työntekijöiden
omistautuneisuudesta että yrityksen
toimintojen pitkäjänteisestä ja osallistavasta kehittämisestä.

Vuonna 2021
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Tule töihin!
Vantti tarjoaa monipuolisesti työtehtäviä sekä
kokeneille ammattilaisille että uransa alkutaipaleella
oleville. Meidän kanssamme sinulla on hyvät
mahdollisuudet kehittää itseäsi ja oppia uutta.
Meillä on työpaikkoja eri puolilla Vantaata. Voit tehdä
töitä joko kokopäiväisesti tai osa-aikaisesti omien
toiveidesi mukaan.
Voit työskennellä esimerkiksi seuraavissa tehtävissä:
• Kokki
• Ruokapalvelutyöntekijä
• Laitoshuoltaja
• Kiinteistönhoitaja
• Vartija
• Kirvesmies
• Maalari
• Putkiasentaja
• Sähköasentaja
• Autonkuljettaja

Katso avoimet työpaikkamme:
www.vantti.fi /tyopaikat

Katso
videomme
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Hyvät edut
Noudatamme AVAINTEStyöehtosopimusta, jonka piiriin
koko henkilöstömme kuuluu.
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Tarjoamme työntekijöillemme hyvät henkilöstöedut.
Meillä on käytössä esimerkiksi lounasetu sekä työmatka-,
liikunta-, kulttuuri- ja hierontaedut. Lisäksi muistamme
pyöreitä vuosia täyttäviä ja pitkään yrityksessä palvelleita
työntekijöitämme. Meillä pääset nauttimaan myös yksityistä sektoria pidemmistä lomista!

Tuemme kehittymistäsi
Me uskomme elinikäiseen oppimiseen ja tuemme työntekijöitämme siinä monin tavoin. Järjestämme paljon
sisäisiä koulutuksia ja kannustamme omaehtoiseen kouluttautumiseen. Koulutusasioissa teemme yhteistyötä
monien eri oppilaitosten kanssa.
Voit hakea meille myös työkokeiluun tai oppisopimuskoulutukseen – tavoitteenamme on, että nämäkin polut
johtavat vakituiseen työllistymiseen.

Kiinnostaako työkokeilu tai
työssäoppiminen?
Jätä hakemus osoitteessa
www.vantti.fi/tyopaikat

Paremman sisäilman asialla

www.jhakanen.fi
Tarjoamme kaikki
ilmanvaihtoalaan liittyvät
työt saman katon alta

Tukkukaupalla sinun
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Monin tavoin
vastuullinen
Meille on tärkeää toimia vastuullisesti. Jotta
pystymme kulkemaan määrätietoisesti kohti
valitsemaamme suuntaa, olemme päättäneet
keskittyä omiin ihmisiimme, asiakkaisiimme ja
ympäristöön.

Ihmiset ensin
Työntekijämme ratkaisevat sen,
millainen työpaikka olemme
ja millainen kokemus asiakkaillemme meistä jokaisessa
kohtaamisessa syntyy.

Asiakaskokemus, joka
yllättää positiivisesti
ja ylittää odotukset
Luottokumppanin roolin saavuttaminen edellyttää tarkalla
korvalla kuuntelua ja ymmärrystä asiakkaan tarpeista.

Ympäristön kannalta
vastuulliset ratkaisut
tulevat jäädäkseen

Kannamme vastuumme
siitä, miten vaikutamme
ympäröivään maailmaan.
Teemme aina eettisiä
ratkaisuja ympäristön
suhteen.

Olemme sitoutuneet säästämään
luonnon resursseja, ja sen merkiksi
meille on myönnetty Ekokompassisertifikaatti.
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Katso avoimet työpaikat tai
jätä avoin hakemus osoitteessa
www.vantti.fi/tyopaikat

Vuodesta 1968

Elannontie 3
01510 Vantaa
vantti.rekrytointi@vantti.fi
www.vantti.fi

Luotettavaa putkisto- ja
viemärihuoltoa pääkaupunkiseudulla

•
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Vantti
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loka-veto@loka-veto.fi | loka-veto.fi
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