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Mistä löydät meidät? 
Kirjavälityksen Hyvinkään toimipiste sijaitsee Hakakalliossa Jokelantien varressa. 
Rautatieasemalle on n. 3,5 km, mikä mahdollistaa julkisen liikenteen käytön. Olemme 
työnantaja, joka tukee 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 ostotiimiämme?  
Ostotiimimme on toiminut kompaktina kolmen hengen tiiminä, joka tekee yhteistyötä mm. 
myynnin, digi- ja tuotetietopalvelun, asiakaspalvelun, varaston ja taloushallinnon tiimien 
kanssa. Ostajana ymmärrät koko logistisen toimitusketjun asiakastilauksesta toimitukseen 
ja laskutukseen asti. Myynnin ja katteen seuranta sekä saatavuuden ja varaston hallinta 
ovat tärkeä osa päivittäistä arkeasi. Laadukas asiakasyhteistyö on meille tärkeää, joka 
näkyy myös sinun työssäsi ostajana, sillä olet aktiivisesti yhteistyössä kustantajien ja 
toimittajien kanssa. Ostamme kirjoja kaikilta kirjojen kustantajilta ja toimittajilta Suomessa 
ja Ruotsista sekä suurilta tukkureilta Euroopasta ja Yhdysvalloista. Asiakkaitamme ovat 
kirjojen jälleenmyyjät, kirjastot ja koulut. 
 
Teetämme säännöllisesti tyytyväisyyskyselyn yhteistyökumppaneille. Työn kehittäminen ja 
ajan hermolla toimiminen palveluissa on oleellinen osa nykyaikaista ostajan roolia 
kirjamaailmassa. Kirjoja tuotetaan moneen formaattiin, joista hyvänä esimerkkinä on 
erilaiset digioppimateriaalit ja e-kirjapalvelut. Rohkeus kehittää yhdessä sisäisten ja 
ulkoisten sidosryhmien kanssa digipalveluja ja -logistiikkaa on meidän mielestämme 
merkityksellinen osa-alue.  
 
 

Hei Ostaja! 
 
Miltä kuulostaisi uusi työ kirjamaailman parissa? 
Pienessä tiimissä työskentely yhteistyössä sekä 
ulkoisten että sisäisten sidosryhmien kanssa? Nautit 
asiakkuuksien parissa työskentelystä ja viihdyt hyvin 
myös työpäivää rytmittävien itsenäisten työtehtävien 
parissa?  
 
Motivoidut laadukkaasti tehdystä työstä ja hyvin 
palvelluista asiakkaista. Viihdyt perinteikkäässä pk-
yrityksessä ja pidät kehittämisestä ja uusista ideoista.  
 
Meillä on Kirjavälityksellä paikka auki kahdelle uudelle 
Ostajalle! Haku tähän monivivahteiseen työhön on auki 
4.9.2022 asti, joten ole nopea ja laita hakemusta 
tulemaan. Haluamme kuulla sinusta! 
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Mistä sinä hyödyt tässä tehtävässä? 
Ostajan tehtävässä tarvitset ostoprosessin hyvää ymmärrystä ja neuvottelutaitoa 
sopimustilanteissa. Kirjamaailmassa näkyvät myös erilaiset kirjasesongit, jotka tuovat 
oman mausteensa työpöydällesi - organisointikyvyllä ja ennakoinnilla on hyvä pelata.  
 
Kirja-alan kokemus tuo sinulle pelisilmää, jota me myös arvostamme. 
Toimitusaikavalvonta ja jälkitoimitusten hallinta kuuluvat päivittäiseen arkeesi. 
Seuraamme, päivitämme ja hallinnoimme valikoimaa jatkuvasti tuotteiden kysynnän ja 
sesongin mukaan. Ratkaisukeskeinen asenne ja projektityöskentelytyyppinen tekemisen 
meininki siivittävät sinua kohti menestystä tässä ostajan tehtävässä. Microsoft Office 
ohjelmien käyttö on nykyaikaa työelämässä, ja erityisesti Excelin sujuvasta hallinnasta on 
hyötyä tässä ostajan tehtävässä. 
 
Tässä vielä pari tärkeää knoppia, joista hyödyt tässä tehtävässä: 
 

• Kaupallisen alan koulutus antaa sinulle hyvän pohjan  

• Osto- ja/tai asiakaspalvelutyön kokemus lisää ymmärrystäsi asiakkuuksien  

laadukkaaseen hoitoon 

• Neuvottelu- ja viestintätaitosi ovat ostajan arjen parhaat työkalut 

• Erilaisiin käyttöjärjestelmiin tutustuminen ja niiden omaksuminen on sinulle helppoa 

• Hyvä suomen ja englannin kielen taito lennättää sinua sujuvasti asiakassuhteissa. Muiden 

kielten osaamisesta saat bonuspisteitä! 

 
Millainen työnantaja Kirjavälitys on? 
Kirjavälityksessä opit tuntemaan koko työyhteisön. Suosimme sisäistä kouluttamista ja sen 
lisäksi hyödynnämme yhteistyökumppaneidemme tarjoamia koulutusmahdollisuuksia. 
Kirjavälityksessä on mahdollista edetä erilaisiin työtehtäviin, josta saamme työnantajana 
kiitosta. Teemme paljon yhteistyötä sisäisten sidosryhmien kanssa. Uutena työntekijänä 
pääset siis heti näkemään koko kirjalogistiikan työvaiheiden kirjon. Lisäksi pidämme 
arvokkaana asiana perehdyttää uusi henkilö perusteellisesti uusiin työtehtäviin ja 
olemmekin räätälöineet perehdytysohjelmaamme, jotta sinun on mukava astua uuden 
tehtävän saappaisiin. Kirjavälitys on tunnettu pitkistä työurista ja sitoutuneista ihmisistä. 
Meillä on käytössä monityöpaikkamalli, joka mahdollistaa 20% etätyön käytön. Kirjavälitys 
on savuton työpaikka. 
 
Mitä etuja KV:laisena saat? 
Kirjavälitykselle yrityksenä on tärkeää huolehtia työntekijöiden hyvinvoinnista. Tässä 
muutamia henkilöstöetuja: 
 

• Smartumin liikuntasetelit 

• Tuettu lounas 

• Välipala 

• Polkupyöräetu 

• Laajempi työterveys 
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• Henkilökunnan tarjouksia Holiday Clubin kylpylähotelleihin 

• Liukuva työaika 

• Kattava perehdytysohjelma 

 
Haluaisitko tulla tutustumaan meihin lisää?  
Laita meille lyhyt hakukirje ja CV:si palkkatoiveineen pian, mutta viimeistään 4.9.2022 
mennessä ostopäälliköllemme Mari Kämärille sähköpostitse mari.kamari@kirjavalitys.fi. 
Haluamme kuulla sinusta ja päästä tutustumaan sinuun paremmin. Yhdessä voimme olla 
paras match! 
 
Onko mielessäsi kysymyksiä, jotka haluaisit kysyä jo nyt?  
Jos mielessäsi on kysymyksiä, joita haluaisit kysyä jo ennen hakemuksesi jättämistä, Mari 
vastaa sinulle puhelimitse 050-344 0235 tiistaina 16.8. klo 10-11, keskiviikkona 
24.8. klo 10-11, torstaina 25.8. klo 10-11 tai sähköpostitse osoitteessa 
mari.kamari@kirjavalitys.fi 
 
Kirjavälitykseen voit tutustua: 
 
Tästä pääset Kirjavälityksen etusivulle 
Käy kurkkaamassa blogistamme työpäivästä logistiikkakeskuksessamme  
Tästä pääset tutustumaan Kirjavälityksen arvoihin  
 
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.  
 

mailto:mari.kamari@kirjavalitys.fi
mailto:mari.kamari@kirjavalitys.fi
https://www.kirjavalitys.fi/
https://www.kirjavalitys.fi/blogi/toita-kirjavalityksen-logistiikkakeskuksessa/
https://www.kirjavalitys.fi/yritys/visio-ja-missio/
https://www.kirjavalitys.fi/wp-content/uploads/2019/10/KV_omistajat2019.pdf

