
 
 
 
 
Vuonna 1978 Suomessa perustetun perheyritys Genelec Oy:n yritystarina on ainutlaatuinen – 
audio-elektroniikkateollisuuden valmistajana se kehittää ja valmistaa maailman parhaita 
tarkkailukaiutinjärjestelmiä äänen ammattilaisille ja on oman alansa johtava yritys 
maailmassa. Kehitämme ja valmistamme tuotteemme kokonaan Suomessa ja markkinoimme 
ja myymme niitä ympäri maailmaa. Meillä on jakelua varten tytäryhtiöt Yhdysvalloissa, 
Kiinassa ja Japanissa, sekä maahantuojaverkko noin 80 maassa. Uskon, innostuksen ja 
pitkäjänteisen työn ansiosta Genelecistä on tullut maailmanlaajuisesti edelläkävijäbrändi. 
Innovatiivisuus ja luovuus, laatu, luotettavuus, pitkäikäisyys sekä suomalainen muotoilu ovat 
Genelecin tuotteiden luonteenomaisia piirteitä. 
 
Uskotko, että kaikki alkaa ihmisistä, heidän sisäisestä voimastaan, asenteistaan ja 
osaamisestaan? Nautitko ihmisten kanssa työskentelemisestä? Haluatko auttaa ja tukea 
toisia kehittymään ja kukoistamaan omassa työssään? Onko intohimosi ymmärtää ja 
suunnitella laajoja kokonaisuuksia ja toteuttaa niitä arjessa, ihmisten kanssa? 

Haemme tehtaallemme Iisalmeen 

   Strategisen osaamisen kehittäjää 

Tehtäviisi kuuluu luovan asiantuntijayrityksen strategian mukaisen osaamisen ja oppimisen 
tarpeiden tunnistaminen läpi organisaation ja arjen kehityspolkujen luominen läheisessä 
yhteistyössä esihenkilöiden ja henkilöstön kanssa. Tarkastelet yrityksemme ja sen toimialan 
nykyhetkeä ja tulevaisuutta ja hahmotat, millaista strategista osaamista meillä on oltava 
voidaksemme toimia myös jatkossa uskollisena itsellemme ja ollaksemme kehityksen 
suunnannäyttäjänä kansainvälisesti myös tulevaisuudessa. Vastuualueinasi on mm. 

• Oppimiseen ja osaamiseen pohjautuvan luovuuden ja innovaationjohtamisen 
kehittäminen koko organisaatiossa 

• Strategisen osaamisen pääomasta huolehtiminen käytännönläheisten 
oppimistarpeiden ja yksilöiden potentiaalien tunnistamisen ja arvioinnin kautta 

• Organisaation tieto-taitotason arviointi suhteessa tulevaisuuden haasteisiin ja 
yrityksen strategisiin tavoitteisiin 

• Osaamiskartoitusten suunnitteleminen, toteutus ja henkilökohtaisen oppimisen 
tukeminen innovaationjohtamisen olennaisena osana 

• Kehityspolkujen suunnitteleminen, toteutus ja seuranta 
• Urasuunnittelu (horisontaalinen) 
• Tiimityön, sisäisten resurssien ja dynamiikan kehittäminen  
• Tulevaisuuden mahdollisuuksien tunnistaminen ja tukeminen jatkuvan oppimisen 

avulla 
• Yhteistyö- ja osaamisverkoston rakentamisen tukeminen 

Olet asiantuntijahenkilöstön arjessa oppimisen ammattilainen ja toivomme sinulta 
vähintään ammattikorkeakoulutasoista tai vastaavaa koulutusta ja muutaman vuoden 



kokemusta osaamisen ja oppimisen kehittämisestä tai muusta HRD-työstä mielellään 
teknologia-alalla. Otamme huomioon myös vastavalmistuneet ja opiskelun loppuvaiheessa 
olevat motivoituneet hakijat. Ymmärrys organisaatiopsykologiasta katsotaan eduksi, kuten 
myös yhteys ja kiinnostus teknologiaan, ääneen ja musiikkiin.  

Työskentelytapasi on oma-aloitteinen, inspiroiva ja kannustava. Olet pitkäjänteinen ja 
systemaattinen. Sinulla on halu työskennellä ihmisten kanssa arjessa. Arvostamme vahvoja 
vuorovaikutustaitoja sekä ratkaisukeskeistä, luovaa ja ihmisiä kannustavaa asennetta.  

Lisätietoja tehtävästä antaa Siamäk Naghian (siamak.naghian@genelec.com) puh. +358 40 
8347 980.  Hakemus ja CV palkkatoivomuksineen 18.05.2022 mennessä osoitteeseen: 
paula.ruotsalainen@genelec.com. Otsikoi hakemuksesi nimikkeellä ”Strategisen osaamisen 
kehittäjä”. Hakemukset käsitellään anonyymisti ja meille tärkeintä on mitä osaat ja miten 
haluat kehittyä.  
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