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Vierumäki kehittyy ja uudistuu – olemme visiomme mukaisesti Matkalla 
Huipulle! Meillä pääset rakentamaan asiantuntijuuttasi ja kehittämään 
vahvuuksiasi monipuolisissa asiakaspalvelun tehtävissä ja henkilöstöetumme 
ovat suorastaan liikuttavat!  

ALUEHUOLTOMIES vAkITUISEEn TyöSUHTEESEEn 

Aluehuoltomiehenä toimit osana perustettavaa kiinteistöjen ja laitosten sekä verkostojen 

ylläpitotiimiä. Oman infraverkostomme lisäksi vastaamme Vierumäki-yhtiöiden 

kiinteistöomaisuuden yllä- ja kunnossapitotehtävistä yhdessä kumppaniverkostomme 

kanssa.  

 

Aluehuoltomiehet osallistuvat kiinteistöjen ja laitosten päivystys- ja varallaolo- järjestelyihin. 

Toivomme sinulta löytyvän soveltuva kiinteistöalan tutkinto ja riittävä työkokemus.  

 

Erityisesti arvostamme LVISA-osaamista.  

 

Etsimme joukkoomme hyvin sopivaa persoonaa, jolla on vastuuntuntoinen ja oma-

aloitteinen ote työhön. Vierumäellä työtä tehdään arvojamme kunnioittaen; hymyillen, 

perinnettä unohtamatta, luonnon inspiroimana ja asiakkaidemme viihtymisen eteen 

yhdessä ponnistellen. Lisäksi meillä on erinomaiset henkilöstöedut (mm. liikunta, majoitus, 

ruoka), joista saavat nauttia myös perheenjäsenet.  

 

Työ alkaa sopimuksen mukaan. Palkkaus määräytyy kunnallisen teknisen henkilöstön 

virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Tehtävässä noudatetaan kuuden (6) kuukauden 

koeaikaa.  

 

Lisätietoja tehtävästä saat ylläpitopäällikkö Juho Ukkolalta juho.ukkola@vierumaki.fi tai  

050 385 6745 

Toimitathan Juholle vapaamuotoisen hakemuksesi sekä CV:n mahdollisimman pian, 

kuitenkin viimeistään 30.9.2021 
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TIETOA MEISTÄ 

Vierumäki on Euroopan suurin ja monipuolisin liikunta- ja vapaa-ajankeskus 
vain puolentoista tunnin ajomatkan päässä pääkaupunkiseudulta. Meillä 
työskentelee tällä hetkellä n. 150 eri alojen osaajaa. Ammattimaista ohjausta 
työhyvinvointiin ja urheilualan huippuosaamista on tarjolla yli 90 vuoden 
kokemuksella. 

Uuden strategian myötä Vierumäki on palaamassa juurilleen ja tulee jatkossa 
keskittymään koulutukseen, huippu-urheiluun ja liikuntaan. Matkalla huipulle 
tarvitaan mahdollistajia, joten ravintoon, lepoon ja olosuhteisiin tullaan myös 
jatkossa panostamaan uudenlaisella otteella. Sisäinen tahtotila on korkealla, 
mutta matka on pitkä ja suunnan muuttaminen tulee vaatimaan uudenlaista 
asennetta ja osaamista niin jokaiselta yksilöltä kuin koko organisaatiolta. 

Koulutamme edistyksellisin menetelmin liikunnan ja urheilun ammattilaisia, 
tarjoamme maailmanluokan olosuhteet painopistelajien huippu-urheilijoille ja 
olemme vetovoimaisin paikka urheilun harrastajille sekä vapaa-ajan liikkujille. 
Edistämme liikunnallisen elämäntavan toteutumista kaikkien suomalaisten 
keskuudessa. Kaikki Vierumäen toiminnot ovat taloudellisesti kannattavia, 
eettisesti oikein ja ekologisesti kestäviä.   
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