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Ohjelmistokehittäjän paikka on auki kirjamaailmassa! 
Kirjavälitys on kirjamaailman logististen, hankinta- ja 
digitaalisten palveluiden kärkipelaaja. Kehitämme 
jatkuvasti toimintojamme ja haemme nyt uutta 
tiimipelaajaa IT-tiimiimme.  
 
Sytytkö ohjelmistokehittämisestä? Hyödynnät luovaa 
ajattelua ja omatoimisuutta uuden kehittämisessä? 
Viihdyt ympäristössä, joka tarjoaa sinulle 
työmahdollisuuksia eri projekteissa erilaisissa 
työtehtävissä?  
 
Kuulostaako lupaavalle? Siinä tapauksessa lue lisää 
meistä ja laita meille hakemus. Me haluamme kuulla 
myös sinusta ja päästä tutustumaan sinuun! Hakuaikaa 
sinulla on tähän tehtävään 16.1.2023 asti. 

 
 
Rekrytointi      

IT 

Ohjelmistokehittäjä 

Hakuaika: 19.12.2022-16.1.2023 

 

Millainen työnantaja Kirjavälitys on? 

 

Kirjavälityksessä opit tuntemaan koko työyhteisön. Haluamme kehittää toimintatapojamme ja 
prosessejamme, ja suosimmekin sisäistä kouluttamista ja sen lisäksi hyödynnämme 
yhteistyökumppaneidemme tarjoamia koulutusmahdollisuuksia. Kirjavälityksessä on mahdollista edetä 
erilaisiin työtehtäviin, mistä saamme työnantajana kiitosta. Olemme kehittymismyönteinen työyhteisö ja 
teemme tiiviisti yhteistyötä sekä sisäisten että ulkoisten sidosryhmien kanssa. 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. Meillä on käytössä monipaikkamalli, jota kehitämme 
parhaillaan vieläkin toimivammaksi, jotta etä- ja lähityön tasapaino toteutuisi parhaalla mahdollisella 
tavalla. Kirjavälitys on savuton työpaikka. 
 
Mitä sinä tekisit ohjelmistokehittäjänä tiimissämme?  
 
Ohjelmistokehittäjänä Kirjavälityksessä olet osa neljän hengen tiimiä. Yhdessä lähitiimisi jäsenten kanssa 
olette osa 10 hengen IT-porukkaa. Kirjavälityksessä IT:läiset ovat luoneet paljon talon sisäisiin tarpeisiin 
robotteja, liittymiä, järjestelmiä ja tietokantoja. Näitä myös sinä ohjelmistokehittäjänä tulisit päivittäisessä 
työssäsi käsittelemään. Tiimimme työskentelee ketterästi ja joustavasti eri projektien ja työtehtävien 
välillä, joka kehittää koko tiimin moniosaamista. ”Full-stack” kuvaa työskentelytapaamme hyvin ja sinä olisit 
osa tätä.   
 
Mistä sinä hyödyt tässä tehtävässä? 
 
Ohjelmistokehittäjänä Kirjavälityksessä pääset hyvin työn vauhtiin PHP- ja/tai JavaScript-kielien 
kokemuksella. Käytämme moderneja teknologioita ja kehitysmenetelmiä, kuten Docker, Kubernetes, 
CI/CD-järjestelmät sekä pilvipalvelut. Jos olet näistä saanut kokemusta, olet meillä vahvoilla!  
 
Koulutustausta on hyvä olla korkeakoulusta IT:n ja ohjelmistokehityksen koulutusohjelmista.  
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Arvostamme hyviä kommunikointitaitoja, sillä etä- ja lähityössä työskennellessä on tärkeää huolehtia 
hyvästä vuorovaikutuksesta sekä oman tiimin että sidosryhmien kanssa. Kirjavälityksessä meillä on 
työkielenä suomen kieli. Tässä vielä muutama knoppi, jotka saavat meidät nyökkäilemään innokkaasti: 
 

• Kehitystyö vaatii pitkäjänteisyyttä ja suunnitelmallisuutta 

• Halu ratkaista ongelmia ja haasteita saa sinut keskittymään vain paremmin työhön 

• Järjestetään ja hoidetaan- asenteella pääset pitkälle 
 

 
Mitä etuja KV:läisenä saat? 
Kirjavälitykselle yrityksenä on tärkeää huolehtia työntekijöiden hyvinvoinnista. 
Tässä muutamia henkilöstöetuja: 
 

• Smartumin liikuntasetelit 

• Tuettu lounas 

• Välipala 

• Polkupyöräetu 

• Laajempi työterveys 

• Liukuva työaika ja kehittyvän monipaikkamallin joustavuus 

• Kirjaetuja 

 
Haluaisitko tulla tutustumaan meihin lisää?  
 
Laita meille lyhyt hakukirje ja CV:si palkkatoiveineen pian, mutta viimeistään 
16.1.2023 mennessä, rekrytoinnin sähköpostiimme rekrytointi 
(at)kirjavalitys.fi. Haluamme kuulla sinusta ja päästä tutustumaan sinuun 
paremmin. Selvitetään, olisimmeko paras match! 
 
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. 
 
Onko mielessäsi kysymyksiä, jotka haluaisit kysyä jo nyt? 
  
Jos mielessäsi on kysymyksiä, joita haluaisit kysyä jo ennen hakemuksesi jättämistä, esihenkilö Tero 
Järvinen vastaa sinulle puhelimitse 050-577 2117 tiistaisin ja torstaisin klo 10-11 tai sähköpostitse 
tero.jarvinen (at)kirjavalitys.fi. 
 
Kirjavälitykseen voit tutustua: 
 
Tästä pääset Kirjavälityksen etusivulle 
Käy kurkkaamassa Kirjavälityksen tuoretta vastuullisuusraporttia 
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.  

 

https://www.kirjavalitys.fi/
https://www.kirjavalitys.fi/wp-content/uploads/2022/08/Vastuullisuusraportti-2021.pdf
https://www.kirjavalitys.fi/yritys/visio-ja-missio/
https://www.kirjavalitys.fi/wp-content/uploads/2019/10/KV_omistajat2019.pdf
https://www.kirjavalitys.fi/wp-content/uploads/2019/10/KV_omistajat2019.pdf
https://www.kirjavalitys.fi/wp-content/uploads/2019/10/KV_omistajat2019.pdf

