
Tampereen kaupunkiseutu haluaa 
olla edelläkävijä yritysten toimin-
taympäristön kehittämisessä ja yri-
tyspalvelujen järjestämisessä. Yrit-
täjyys on kasvun moottori. Yhdessä 
kumppaneidemme ja yksityisten 
yrityspalveluyritysten kanssa ta-
voittelemme yrityspalveluissa ny-
kyistäkin parempaa vaikuttavuutta 
sekä kilpailukykyä sekä tehokkaita 
ja asiakaslähtöisiä palveluita yri-
tyksen kasvupolulle elinkaaren eri 
vaiheisiin. Haluamme hyödyntää 
yhdessä maakunta- ja kasvupalve-
lulainsäädännön uudistuksen tuo-
mat mahdollisuudet.

Yrityksen perustajia ovat Business 
Tampere, Pirkanmaan Yrittäjät, 
Tampereen Kauppakamari, Tam-
pereen Seudun Uusyrityskeskus ja 
Tampereen Aikuiskoulutuskeskus 
TAKK. Yhtiö on hankkinut liiketoi-
mintakaupalla Ensimetri -palvelut 
ja alkavien yrittäjien neuvonta-
palvelut ovat sen ensimmäinen 

liiketoiminta-alue. Yhtiö on pe-
rustettu syksyllä 2018 ja sen liike-
toiminta on käynnistynyt vuoden 
2019 alusta alkaen. 

Yhtiöllä on mahdollisuus toimia 
palveluntuottajana erilaisissa jul-
kisrahoitteisissa yrityspalveluissa 
voittamalla tarjouskilpailuja.  Li-
säksi yritys voi tarjota palveluja 
markkinalähtöisesti myös muille 
yrityksille ja elinkeinopoliittisille 
toimijoille. Yhtiön toimintamal-
lissa korostuu tiivis yhteistyö yk-
sityisten palvelutuottajien kanssa. 

Haemme nyt yhtiölle energistä ja 
idearikasta toimitusjohtajaa, joka 
ottaa kokonaisvastuun yhtiön lii-
ketoiminnan käynnistämisestä ja 
yhtiön uusien liiketoiminta-aluei-
den suunnittelusta. Yhtiön pe-
rustajaosakkaat ovat sitoutuneet 
vahvasti yhtiön toimintaan ja sen 
hallitus on valmis tukemaan aktii-
visesti toimitusjohtajan työtä.

Tampereen kaupunkiseudun yrityspalvelut Oy rekrytoi: 

TOIMITUSJOHTAJA

TEHTÄVÄKENTTÄÄSI KUULUVAT:
 ■ yhtiön strateginen ja operatiivinen johtaminen,
 ■ palvelujen markkinointi ja viestintä,
 ■ asiakas- ja sidosryhmäsuhteiden hoitaminen sekä 

kumppanuuksien kehittäminen,
 ■ yhtiön talouden suunnittelu ja budjetointi sekä
 ■ rahoitusjärjestelyt omistajien ja muiden rahoittajien kanssa

TEHTÄVÄÄN VALITTAVALTA HENKILÖLTÄ TOIVOMME
 ■ soveltuvaa korkeakoulututkintoa,
 ■ aiempaa työkokemusta ja näyttöjä yritysten liiketoiminnan 

kehittämisen parista sekä yrityksen johtamisesta,
 ■ tuntemusta Tampereen seudun elinkeino- ja 

innovaatioympäristöstä ja verkostoista,
 ■ sujuvaa kommunikointia niin suomen kuin englannin 

kielellä sekä kirjallisesti että suullisesti.

JOHTAJANA
 ■ omaat hyvät vuorovaikutus-, viestintä- ja organisointitaidot,
 ■ olet sinut digitaalisten työvälineiden kanssa,
 ■ pystyt hallitsemaan isoja kokonaisuuksia ja viemään asioita 

pitkäjänteisesti eteenpäin,
 ■ et säikähdä nopeasti muuttuvia yllättäviä tilanteita,
 ■ olet asiakaspalveluhenkinen ja
 ■ olet oma-aloitteinen, aktiivinen ja luotettava.

JOS HALUAT OTTAA HAASTEEN VASTAAN, lähetä vapaamuotoinen 
hakemuksesi, cv:si sekä palkkatoivomuksesi viimeistään 31.01.2019 
sähköpostitse osoitteeseen taina.jormanainen@ensimetri.fi otsikolla 
“Tampereen kaupunkiseudun yrityspalvelut Oy - Toimitusjohtaja”. Työ alkaa 
sopimuksen mukaan. Toivomme, että valittava henkilö voisi ottaa tehtävän 
vastaan keväällä 2019.

Lisätietoja tehtävästä antavat: Hallituksen puheenjohtaja Heikki Salo 
(heikki.salo@hssc.fi tai 040 062 3232) ja Vt. toimitusjohtaja Harri Airaksinen 
(harri.airaksinen@businesstampere.com tai 040 504 1215)

Yhteydenotot mieluiten sähköpostilla tai puhelimitse arkisin klo 10.00 jälkeen.


