Hei taloushallinnon assistentti!
Missä vaiheessa uraa olet? Onko uusien
haasteiden etsiminen ollut mielessä? Oletko
ajatellut keskisuurta yritystä, mutta joka jo
vakaudessaan tuo turvaa? Perinteikäs kyllä,
mutta kehitysmyönteinen? Oletko sinä?
Haluaisitko kehittää prosesseja, olla erilaisissa
hankkeissa mukana?
Meillä olisi nyt Kirjavälityksessä sinun
kokoinen paikka auki taloushallinnon
assistentin rooliin. Lue meistä lisää ja hae
avointa paikkaa pikimmiten. Haluamme kuulla
sinusta!

Mistä löydät meidät?
Kirjavälityksen Hyvinkään toimipiste sijaitsee Hakakalliossa
sm öcmn lmJokelantien varressa. Rautatieasemalle
on n. 3,5 km, mikä mahdollistaa julkisen liikenteen käytön. Olemme työnantaja, joka tukee
vöcm
työntekijöitään esimerkiksi pyöräetuudella, jos olet innokas työmatkapyöräilijä. Autolla liikkuessa
pääset mukavasti omalle parkkialueelle. Käytössäsi on myös työaikaliukuma, mikä lisää joustoa
työviikkoosi.
Mitä sinä tekisit osana taloushallinnon tiimiämme?
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Työkavereinasi taloushallinnon tiimissä sinulla onc6mävnv
henkilöä.
Hoidamme Kirjavälityksen
äs,
palkkahallintotiimissä työntekijöiden työtuntien tarkistusta, jotka menevät ulkopuoliselle
palkanlaskijalle maksettavaksi. Toimiminen yhteyshenkilönä vaatii yhteistyötaitoja, tarkkuutta ja
itsenäistä työskentelyotetta. Asiakaspalveluhenkinen asenne korostuu tiimimme työskentelyssä,
sillä neuvomme henkilöstöämme esimerkiksi palkkaan liittyvissä asioissa. Palkanmaksuun liittyvien
asioiden lisäksi taloushallinnon tiimimme tehtäviin kuuluu laskutusta, reskontran ylläpitoa ja
maksuliikenteeseen liittyviä työtehtäviä. Osa työtämme on erilaisten talousraporttien koostaminen
ja analysointi sidosryhmille, jossa korostuu talouden lukujen ymmärtäminen ja
työskentelytarkkuus.
Mistä sinä hyödyt tässä tehtävässä?
•
•
•

Taloushallinnon koulutuspohja antaa sinulle hyvän startin ja kehittämistyölle hyvää pohjaa
Arvostamme taloushallintoalalta hankittua työkokemusta tai esimerkiksi sidosryhmässä
työskentelyn kautta saavuttamaasi osaamispohjaa
Kehittämismyönteinen ja taloushallinnon tehtävistä motivoitunut asenteesi auttaa sinua
menestymään tässä tehtävässä

Tunnistatko itsestäsi näppärää järjestelmien hahmottamista ja Excel-osaamista? Niitähän tietenkin
taloushallinnon osaajat päivittäin tarvitsevat ja siitä on myös sinulle tässä työssä paljon hyötyä.
Kirjavälityksellä meillä on käytössä SDWorx W, Wintime ja Basware IR, joiden osaamisesta hyödyt
ja pääset hyvään vauhtiin heti alussa, mutta ohjelmien osaaminen ei ole välttämätöntä, sillä
perehdytämme sinut työtehtäviisi. Päivittäistyössä työtehtävät vaihtelevat, jos olet huomannut
omaavasi ripeän työnteonmallin ja nautit saadessasi organisoida työtehtäviä ja aikataulua,
saattaisit olla tiimimme uusi jäsen!

Millainen työnantaja Kirjavälitys on?
Kirjavälityksessä opit tuntemaan koko työyhteisön. Olemme yhdessä toimiva työyhteisö ja
haluamme kehittää toimintatapojamme ja prosessejamme. Suosimme sisäistä kouluttamista ja sen
lisäksi hyödynnämme yhteistyökumppaneidemme tarjoamia koulutusmahdollisuuksia.
Kirjavälityksessä on mahdollista edetä erilaisiin työtehtäviin, josta saamme työnantajana kiitosta.
Olemme kehittymismyönteinen työyhteisö ja teemme paljon yhteistyötä sisäisten sidosryhmien
kanssa. Uutena työntekijänä pääset siis heti näkemään koko työyhteisöä. Lisäksi pidämme
arvokkaana asiana perehdyttää uusi henkilö perusteellisesti uusiin työtehtäviin ja olemmekin
kehittäneet perehdytysohjelmaamme, jotta sinun on mukava astua uuden tehtävän saappaisiin.
Kirjavälitys on tunnettu pitkistä työurista ja sitoutuneista ihmisistä. Kirjavälitys on savuton
työpaikka.
Mitä etuja KV:läisenä saat?
Kirjavälitykselle yrityksenä on tärkeää huolehtia työntekijöiden hyvinvoinnista. Tässä muutamia
henkilöstöetuja:
•
•
•
•
•
•
•
•

Smartumin liikuntasetelit
Tuettu lounas
Välipala
Polkupyöräetu
Laajempi työterveys
Henkilökunnan tarjouksia Holiday Clubin kylpylähotelleihin
Liukuva työaika
Kattava perehdytysohjelma

Haluaisitko tulla tutustumaan meihin lisää?
Siinä tapauksessa lähetä meille CV:si ja lyhyt hakukirje palkkatoiveineen talousjohtajallemme
Katariina Lähdesniemelle (katariina.lahdesniemi@kirjavalitys.fi) pikimmiten! Hakuaikaa tähän
taloushallinnon assistentin toistaiseksi voimassaolevaan paikkaan on 3.7.2022 asti, mutta
etenemme hakuprosessissa jo hakuaikana, joten toimi nopeasti. Haluamme päästä tutustumaan
sinuun paremmin ja keskustelemaan kanssasi, olisimmeko me yhdessä toimiva voimatiimi!
Onko mielessäsi kysymyksiä, jotka haluaisit kysyä jo nyt?
Katariina vastaa kysymyksiisi mielellään ja tavoitat hänet sekä sähköpostitse
katariina.lahdesniemi@kirjavalitys.fi että puhelimitse 0503657476.
Kirjavälitykseen voit tutustua
Pääset tutustumaan meihin tästä linkistä: Kirjavälitys

Kirjavälitys on suomalaisten kustantajien ja kirjakauppojen omistama palveluyritys.
Asiakkaitamme ovat kirjakustantamot, kirja- ja verkkokaupat sekä julkinen sektori. Yhtiöllä on
pitkät perinteet ja se on perustettu vuonna 1919. Toimintaamme ohjaavat avoimuus ja
aktiivisuus ja meillä on tärkeä tehtävä kirja-alan kustannustehokkaana kumppanina
logistiikka-, hankinta- ja digitaalisten palveluiden tarjoajana.

