Business Finland etsii huippuosaajia auttamaan suomalaisia yrityksiä kasvamaan ja
kansainvälistymään nopeammin sekä kehittämään innovaatioista globaaleja menestys-tarinoita.
Samalla luomme vetovoimaisia innovaatioympäristöjä, jotka houkuttelevat Suomeen kansainvälisiä
yrityksiä, osaamista ja investointeja. Jos kaipaat maailmanluokan haasteita, tervetuloa todelliselle
näköalapaikalle rakentamaan Suomen tulevaisuutta.
Seuraava menestystarina odottaa tekijäänsä. Oletko se sinä?

HR Business Partner (1 - 2 henkilökierto tehtävää)
Etsimme HR-ammattilaisia henkilökiertoon Business Finlandiin. Tehtävien kesto on 6 – 12 kk ja
kestoa voidaan tarkentaa valittavien henkilöiden kanssa. Toinen tehtävistä alkaa viimeistään
1.11.2019 ja toisen aloitusajankohta on sovittavissa.
Tavoitteenamme on kehittää Business Finlandin organisaatiokulttuuria ja työntekijäkokemusta niin,
että entistä parempi asiakaskokemus mahdollistuu ja kehittyy edelleen. HR-tiimi tukee
organisaatiota vahvasti tässä työssä. Business Finlandin HR-tiimi tavoittelee ammattimaista,
asiantuntijaorganisaatiolle sopivaa modernia ja proaktiivista HR-toimintoa, jossa ollaan mieluummin
askel edellä kuin perässä.
TEHTÄVÄNÄSI ON
Työskennellä HR Business Partnerina nimetyllä palvelualueella. Työssäsi sinulla on tukena tiimimme
HR-koordinaattori sekä koko HR-tiimi, jossa valmistelemme organisaation yhteiset HRkehittämishankkeet sekä toimenpiteet.





Toimit oman palvelualueesi johtoryhmässä sekä vastaat generalistina palvelualueesi HRasioista
Tuet ja coachaat alueen esimiehiä johtamiseen liittyvissä asioissa
Autat ja neuvot esimiehiä käytännön HR-prosesseihin liittyvissä tehtävissä
Edistät Business Finlandin kulttuurin ja johtamisen kehittämistä sekä hyvää
työntekijäkokemusta omalla palvelualueellasi

Lisäksi tehtäväkenttääsi sisältyy osaamisesi ja kiinnostuksesi mukaan muita HR-kehittämistehtäviä ja
vastuita. Toiseen tehtävään sisältyy Business Finlandin globaalin verkoston rekrytointeja ja tehtävä
edellyttää matkustamista.
MITÄ ODOTAMME SINULTA

Olet sparraava ja luottamusta rakentava. Teet työsi sisulla ja innostuksella. Ongelmat ovat sinulle
mahdollisuuksia ja etsit ratkaisuja uusiin tilanteisiin. Perustelet ja kommunikoit näkemyksesi
tarvittaessa rohkeasti. Uskot yhteistyöhön sekä arvostat ja kuuntelet ihmisiä. Osaat kiittää ja antaa
rakentavaa palautetta. Pystyt projektimaiseen ja systemaattiseen työskentelyyn ja sinulla pysyy
montakin palloa ilmassa.

Odotamme sinulta ylempää korkeakoulututkintoa, aikaisempaa vankkaa kokemusta HR-työstä sekä
halua ja innostusta kehittyä HR Business Partnerina. Edellytämme toisen kotimaisen kielen hyvää ja
toisen tyydyttävää taitoa. Käytät sujuvasti englantia työssäsi. Aiempi kokemus muutosjohtamisesta
on plussaa. Kokemusta Business HR-roolista ei edellytetä.
Raportoit tehtävässäsi henkilöstöjohtajalle.
MITÄ TARJOAMME SINULLE
Tehtävässä saat tilaisuuden oppia ja kehittyä HR Business Partnerina organisaatiossa, jossa rooli on
jo osa vakiintunutta HR-työtä. pääset mukaan edistämään Business Finlandin muutos- ja
integraatiotyötä osana Business Finlandin HR-organisaatiota sekä kehittämään muutosjohtamisen
osaamistasi
Business Finlandissa pääset näkemään Suomen ja koko maailman elinkeinoelämän kirjon. Meillä olet
elinkeinoelämän, tutkimuksen ja päätöksenteon keskiössä. Business Finlandissa olet mukana
auttamassa suomalaisia yrityksiä kansainvälistymään ja tekemään kotimaisesta kilpailuympäristöstä
vetovoimaisempaa. Työllämme on suuri vaikutus koko Suomen tulevaisuudelle.

LISTIEDOT
Tehtävän toimipaikka on Helsingissä.
Lisätietoja: Henkilöstöjohtaja Laura Ylä-Sulkava (tekstiviestillä soittopyyntö puh. 050 5511666)
Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi ja CV palkkatoiveineen sähköpostitse osoitteeseen
kirjaamo@businessfinland.fi viimeistään 31.8.2019 mennessä.
Business Finland maksaa henkilön palkan tehtäväkierron ajalta.
www.businessfinland.fi

