
Sysselsätt skickligt!

Tillväxt med hjälp av lyckade 
rekryteringar!

Som hjälp har du kunniga 
företagare och erfarna 
rekryterare.

Växer ditt företag? Söker du dom mest kvalificerade 
eller funderar du på att anställa en praktikant? Undrar 

du vad det kostar att rekrytera, vilka rekryteringskanaler 
det lönar sig att använda, eller vad som krävs av dig som 

arbetsgivare? Skulle du vilja veta, hurudant stöd finns 
tillgängligt angående anställning av arbetstagare?

Gratulerar! Du är en av de företagare, som skapar 
tillväxt och arbetsplatser i Finland. Dags att lyfta på 

hatten till äran. Vi hjälper dig vidare mot lyckad 
rekrytering samt med att försäkra ditt företags tillväxt. 

Att anställa är alltid ett stort steg för en 
företagare. Därför är det bra att överväga från 

flera vinklar för att skapa de bästa möjliga 

förutsättningarna för att lyckas. Vi tror, att den 
som bäst känner till en företagares 

rekryteringsutmaningar är en annan företagare. 
Därför anser vi oss vara en bra samarbetspartner 

åt dig. 

SAMARBETET MED OSS ÄR 

FÖRETAGSAMT  KONKRET OCH 

EFFEKTIVT. 

SÅ HÄR FUNGERAR DET:

1. Du väljer Pro Growth som din 
samarbetspartner.

2. Vi ringer dig och bokar ett 

möte.

3. Vi träffas personligen antingen på 

vårt kontor i Helsingfors, via 

fjärranslutning eller i era utrymmen.

4. På möten och där emellan 

koncentrerar vi oss på att hitta det 

bästa sättet att anställa. Vi gör en 

konkret utvecklingsplan som du 

följer, och som definitivt hjälper dig 

att lyckas. 

5. Vi stöder dig även i 

fortsättningen vid behov. 

All material, guider och 

länkar finns till ditt 

förfogande i ett år från och 

med tjänstens startpunkt.
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DIN FRAMGÅNG ÄR VÅR 
AVSIKT! 

•

•

•

•

Vi är också själva företagare och har uppnått  
både framgångsrik och lönsam tillväxt i våra 
företag i sammanlagt 40 år. 

Vi har själva lyckats med rekryteringar ofta och 
också lärt oss av våra misslyckanden. 

Vi arbetar kontinuerligt med diverse växande 

företag och känner fullständigt till en 

företagares värld .

Vi hjälper våra kunder med att planera och 

genomföra rekryteringar som en del av 

genomförandet av tillväxtstrategin. 

Vi vill genuint hjälpa och nå utmärkta resultat.

Feedback från kunder i tidigare 

uppdrag:

“ Konsultens besök var mycket nyttigt och jag fick 
goda råd, med hjälp av vilka vi kan utveckla vårt 
företag. Det dök upp sådana saker, som jag inte 
ens kommit att tänka på tidigare. Vi kommer 
omedelbart att utveckla vår verksamhet enligt 
planen.” 

“Atmosfären under mötet var uppmuntrande och 
uppmanande, vilket gav mig ny iver. Nu har jag 
flera konkreta åtgärder att befrämja!”

” Gemytligt möte och uppmuntrande inställning, 
det framkom nya synpunkter som väckte nya 
tankar redan under vår diskussion.” 

”Verkligen bra, konstruktivt och nyttigt möte. 
Positiv och sakkunnig- samt gemytlig - konsult. Jag 
fick trevligt feedback och förstärkning för mina 
egna uppfattningar. Jag kan varmt rekommendera 
företaget! ”•

• Vi ger dig en realistisk åsikt gällande ditt 
företags anställningsmöjligheter. 

• Vi hittar de för dig bäst lämpliga 
rekryteringskanalerna och –åtgärderna.

• Vi sammanställer en konkret och nyttig 
utvecklingsplan till stöd för din rekrytering.  

• Du har vår genuina hjälp till förfogande 
under hela processen.

Varför lönar det sig att välja Pro Growth 

Consulting?

Sysselsätt skickligt –

vårt servicelöfte:
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Sysselsätt skickligt är en kostnadsfri och 
landsomfattande expertistjänst som Nylands 
TE-byrå och NTM-centralen erbjuder 
företagare.

Tjänsten ger företagare information och 
konsultering angående rekrytering och andra 
sätt att skaffa arbetskraft, samt angående  
fungerande som arbetsgivare eller -beställare. 
Målet är, att arbets- eller avtalsförhållanden 
får en möjligast bra start som stöder 
företagets tillväxt.  

Tjänsten verkställs av TE-byråns 
avtalspartners, bland vilka du kan välja den 
som du anser passa dig bäst.  

KONTAKTA OSS – LÅT OSS PRATA VIDARE!

virpi.europaeus@progrowth.fi tel. 050 505 2888
erkki.tuomi@progrowth.fi tel. 050 67 662

Jenni.kiho@progrowth.fi tel. 050 5474 299

Ekogatan 4 , 00530 HELSINGFORS

Du hi ttar läget på vårt kontor via länken nedan:
https://www.leipatehdashelsinki.fi/locations/

Ladda ner ”Försäljning som drivkraft

för tillväxt 2018"- undersökningen:  

https://content.progrowth.fi/palvelut/tutkimus-

ict-alan-myynnin-esteista-ja-parhaista-

keinoista-2018?testMode=true
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Jenni Kiho, BBA
Företagsledningskonsult, 
business coach och 
rekryteringscoach. 

VEM ÄR VI?

Erkki Tuomi, EM
Entreprenör, 
företagsledningskonsult, 
business coach. 

Specialisering: digital 
marknadsföring, 
försäljning och 
marknadsföring,
finansieringsarrangemang 
för små och medelstora 
företag.

Konsulteringserfarenhet: 
5 år, erfarenhet av 
företagsledning 8 år.

Virpi Europaeus, PM
Entreprenör, 
företagsledningskonsult, 
coach.

Specialisering: ledning av 
specialistorganisationer, 
hr-ärenden, försäljning och 
marknadsföring. 
Konsulteringserfarenhet:

18 år,  erfarenhet av 
företagsledning 15 år.

Specialisering: ledning av 
specialistorganisationer, 
försäljning och 
marknadsföring, 
entreprenörskap.

Konsulteringserfarenhet:

10 år,  erfarenhet av 
företagsledning 18 år.
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