ASIANTUNTIJA HANKE- JA KIINTEISTÖKEHITYKSEEN, HAAHTELA

Aloitusajankohta: Sopimuksen mukaan
Työsuhteen tyyppi ja kesto: Kokoaikainen, vakituinen
Sijainti: Helsinki, Bulevardi 16
Haluatko olla osa ainutlaatuista kasvutarinaa, jossa uudistamme rakennus- ja
kiinteistöalaa kestävämpään ja taloudellisempaan suuntaan uusimman
simulaatioteknologian avulla? Kehittämämme rakennus- ja kiinteistöalan simulaatiomallin
(Haahtela TVD®) avulla voidaan varmistaa, että hankkeen toiminnallinen laatu ja
taloudelliset reunaehdot toteutuvat.
Etsimme nyt asiantuntijaa asiakkaidemme toimitilojen käytön kehittämiseen ja
kiinteistökehityshankkeisiin. Haahtelan konsultointipalvelu on uusi liiketoiminta-alueemme
ja etsimme nyt olemassa olevaan kahden hengen tiimiimme lisäystä. Asiantuntijana
tavoitteenasi on tukea asiakasta löytämään ratkaisuja hyödyntäen Haahtela TVD®
tuotteemme toiminnallisuuksia.
Tehtävänkuvaus
Tässä tehtävässä pääset työskentelemään asiakasrajapinnassa toimitilojen käytön
kehittämiseen ja kiinteistökehityshankkeisiin perustuvan konsultoinnin parissa.
Työtehtäväsi pitävät sisällään asiakkaan toimeksiantojen suunnittelua, seurantaa ja
raportointia. Toimeksianto lähtee toimintaan ja rakennuspaikkoihin liittyvien lähtötietojen
kokoamisesta ja analysoinnista, minkä jälkeen tehtävänäsi on ideoida ja mallintaa
Haahtela TVD simulaatiomallin avulla erilaisten tilahankintavaihtoehtojen tai olevien
kiinteistöjen käyttöskenaarioita. Lisäksi pääset osallistumaan muun tiimin kanssa
konsultoinnin prosessien, menetelmien ja Haahtela TVD:n käyttöön perustuvien
palveluiden kehittämiseen.
Tehtävä on itsenäinen, joka mahdollistaa vapauden suunnitella omat aikataulusi.
Asiakastapaamiset hoidetaan pääosin etäyhteyksin, joten etätyö on myös tehtävässä
mahdollista.
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Etsimämme henkilö
Etsimämme henkilö on joko valmistunut tai loppu vaiheen opiskelija tehtävään soveltuvalta
alalta. Aikaisempi kokemus hanke- ja kiinteistökehityksen tehtävistä katsotaan eduksi.
Tehtävä edellyttää ratkaisukeskeistä työskentelyotetta, asiakaspalveluhenkisyyttä sekä
kykyä hahmottaa kokonaisuuksia. Pystyäksesi tukemaan asiakasta parhaalla mahdollisella
tavalla odotamme sinulta kykyä ymmärtää rakennusten suunnitteluratkaisuja ja niiden
taustalla vaikuttavia tekijöitä. Tehtävässä menestyminen edellyttää hyvää rakennus- ja
kiinteistötalouden ymmärrystä.
Tehtävässä menestyminen edellyttää
• Tehtävää soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai siihen johtavia opintoja
• Hyvää ymmärrystä kiinteistö- tai rakennusalalta
• Kykyä ymmärtää rakennusten suunnitteluratkaisuja ja niiden taustalla vaikuttavia
tekijöitä
• Analyyttistä ja ratkaisukeskeistä ajattelu
• Hyviä vuorovaikutustaitoja
• Vahvaa suomen ja englannin kielen taitoa
Tarjoamme sinulle
Meillä pääset näkemään ja kehittämään kokonaisuutta sekä oppimaan paljon kiinteistö- ja
rakennusalasta alan parhaiden ammattilaisten joukossa. Tarjoamme sinulle
mielenkiintoisen ja merkityksellisen työn sekä mukavien kollegojen avun ja tuen tehtävissä
menestymiseen.
Meillä yhdistyy pienen talon ketteryys sekä ison talon edut. Panostamme henkilöstömme
hyvinvointiin sekä jatkuvaan kehitykseen monin eri tavoin. Laajan työterveyshuollon,
monipuolisten henkilöstöetujen sekä erilaisten tapahtumien ja tempausten lisäksi meillä
on myös oma kokki, joka loihtii meille herkullista lounasta Helsingin keskustassa
Bulevardilla sijaitsevan toimistomme ravintolassa.
Yrityskuvaus
Haahtela on vuonna 1975 professori Yrjänä Haahtelan perustama perheyritys, jonka
tavoitteena on ollut jo neljän vuosikymmenen ajan kehittää parempia ratkaisuja
rakennushankkeiden ja kiinteistöjen johtamiseen. Intohimomme alan kehittämiseen on
johtanut siihen, että nykyään olemme rakennus- ja kiinteistöalan johtava
algoritmiavusteisen simulaatiomallinnuksen kehittäjä.
Arvomaailmamme kärjessä on henkilöstömme, joka koostuu eri alojen, kuten
arkkitehtuurin, teknillisen fysiikan, ohjelmoinnin ja rakentamisen innovatiivisista sekä
kunnianhimoisista osaajista. Haahtela TVD® tuotettamme kehittää parhaillaan noin
40 ammattilaisen joukko ja Haahtela-konsernissa meitä on jo yli 160.
Kiinnostuitko?
Hae tehtävää 17.5.2022 mennessä täyttämällä lyhyt kysely täältä.
Tehtävää koskeviin kysymyksiin vastaa People and Culture Specialistimme
Emilia Haapajärvi: emilia.haapajarvi@haahtela.fi
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