
 

 

 

 

 Kysymykset doc 

AVOIN HAKEMUS  
Helsinki / Suomi 
 
Tule viemään energia-alaa kanssamme eteenpäin!  
 
Energiequelle on vuonna 1997 perustettu uusiutuvan energian alalla toimiva yritys. Energiequelle suunnittelee, toteuttaa ja hallinnoi 
tuuli- ja aurinkovoimahankkeita, sähköasemia sekä energian varastointijärjestelmiä. Lisäksi kehitämme innovatiivisia energiahuollon 
ratkaisuja. Energiequelle on kansainvälinen yritys, jolla on yhteensä yli 350 työntekijää Saksassa, Ranskassa, Suomessa ja 
Puolassa. 

Etsimme jatkuvasti uusia ammattilaisia joukkoomme! Olemme aina kiinnostuneita varsinkin kokeneista projektijohtajista 
uusiutuvan energiantuotannon hankkeisiin, ja tiimissämme on niin insinöörejä, mutta myös rakentamisen, maanvuokrauksen, 
kaupallisen hallinnon kuin viestinnänkin asiantuntijoita. Joten mikäli koet, että sinulla olisi osaamista, joka voisi tuottaa lisäarvoa 
yhtiöllemme ja voisit sopia tiimiimme, niin lähetä avoin hakemus! Otamme sinuun yhteyttä, mikäli meiltä löytyy sinulle sopiva 
paikka joukostamme.  

 

Odotamme sinun kertovan hakemuksessa 

• Miksi haluat työskennellä meillä? 

• Millaisiin tehtäviin haet ja sovellut? Onko sinulla jotain erityisosaamista? 

• Mitä odotat niin työpaikalta ja meiltä työnantajana? 

 

Hakijoilta vaaditaan 

• Erittäin hyvää englannin ja suomen kielen kirjallista ja suullista taitoa.  

• Tehtävään soveltuvaa koulutustaustaa tai opintoja  

• Ansioluetteloa hakemuksen liitteenä 

 

Eduksi katsotaan 

• Kokemus energia-alalta ja/tai uusiutuvan energian hankkeista 

• Kokemus vastaavasta työstä sekä kansainvälisessä ympäristössä toimiminen 

• Vahvat organisointitaidot sekä järjestelmällinen, huolellinen ja itsenäinen työskentelytapa 

• Palveluhenkistä asennetta ja erinomaisia viestintätaitoja 

• MS Office -ohjelmien sekä Office 365 ja Sharepointin tuntemusta. 

• Ruotsin ja/tai saksan kielen taito katsotaan eduksi. 

 
Toimistomme sijaitsee Helsingin keskustassa Kampissa, mutta olemme joustava työnantaja etätyöskentelyn suhteen.  
Tehtävät ja palkkaus määrittyvät kokemuksesi mukaan, ja myös viikkotuntimäärä voidaan sopia tehtävien mukaan. 
 

Avoimet hakemukset tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen borstelmann@energiequelle.fi. 
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KAIKILLE TYÖNTEKIJÖILLE TARJOAMME 

✓ Asianmukainen palkkaus ja joustavat työajat 

✓ Kansainvälinen työympäristö 

✓ Mahdollisuuksia kehittyä ammatillisesti ja ottaa vastuuta 

✓ Tukea kielitaidon kehittämiseen, esimerkiksi kielikursseja 

✓ Kattavat terveysedut, käytössä esim. liikunta- ja lounasetu 

✓ Säännöllisiä tapahtumia, kuten konsernin lentopalloturnaus ja kesäjuhlat  

✓ Innostavan ilmapiirin ja mukavat työkaverit matalan hierarkian työyhteisössä 

 

 

Ihmiset ovat 
menestyksemme lähde. 

______________ 

Michael Raschemann 
Omistaja 
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