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Vierumäki kehittyy ja uudistuu, majoituspalvelumme monipuolistuvat, meillä ollaan 
#matkallahuipulle – tule osaksi joukkuetta. Vierumäellä työtä tehdään arvojamme 
kunnioittaen; hymyillen, perinnettä unohtamatta, luonnon inspiroimana ja 
ponnistelemme yhdessä asiakkaidemme viihtymisen vuoksi. Haluamme 
muutosmatkallemme mukaan innostuneita, sitoutuneita ja ratkaisukeskeisiä 
osaajia. Meillä pääset rakentamaan asiantuntijuuttasi ja kehittämään vahvuuksiasi 
monipuolisissa asiakaspalvelun tehtävissä. Henkilöstöetumme ovat liikuttavat. 

VASTAANOTTOVIRKAILIJA YÖVUOROON 

Vastaanotto on meille saapuvien ja alueella vierailevien monipuolinen palvelupiste. 
Me huolehdimme alueen majoittuvien vieraiden palvelemisesta niin kasvokkain, 
puhelimitse kuin sähköisissä kanavissa. Palvelemme hymyillen, täyttäen 
asiakkaiden toiveita ja huolehtien vierailun sujuvuudesta. 

Vastaanoton työtehtävät sisältävät majoitustoiminteiden lisäksi myös työtehtäviä 
kokouspalveluissamme, ravintolapisteissämme sekä liikuntapaikkojen 
asiakaspalvelussa. Onko sinulla iloista asiakaspalveluasennetta ja haluat luoda 
asiakkaillemme onnistuneen vierailun? Mikäli vastasit kyllä, niin saatat olla juuri 
etsimämme henkilö. Tehtäviisi kuuluvat monipuoliset vastaanottovirkailijan ja/tai 
asiakaspalvelupisteen tehtävät sekä neuvontaa ja opastusta alueella.  

Haemme nyt vastaanottovirkailijaa kokoaikaiseen vakituiseen työsuhteeseen 
yövuoroihin 90 h / 3 vko 

Jos koet olevasi hakemamme iloinen, aikaansaava ja joustava tiimipelaajaa 
energiseen joukkueeseemme, niin lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi ja 
ansioluettelosi pikaisesti mutta viimeistään 30.10. mennessä 
osoitteeseen rekrytointi@vierumaki.fi. 
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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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