
Työllistä taidolla

Kasvua onnistuneilla  
rekrytoinneilla!
Apunasi osaavat yrittäjät ja  
kokeneet rekrytoijat.

Onko yrityksesi kasvussa? Etsitkö parhaita osaajia  
vai harkitsetko harjoittelijan palkkaamista?
Pohditko, mitä rekrytointi maksaa, mitä kanavia  
kannattaisi käyttää tai mitä työnantajana  
toimiminen sinulta edellyttää? Haluaisitko tietää,  
mitä tukia on olemassa työntekijän palkkaukseen?

Onnittelut! Olet siis yksi niistä yrittäjistä, jotka ovat  
luomassa kasvua ja työpaikkoja Suomeen. Se on  
hatun noston paikka. Me autamme sinua  
eteenpäin rekrytoinnin onnistumiseksi ja yrityksesi  
kasvun turvaamiseksi.

Työllistäminen on yrittäjälle aina iso askel.  
Siksi sitä on hyvä pohtia monelta kulmalta,  
jotta onnistumiselle olisi parhaat mahdolliset  
edellytykset. Uskomme, että parhaiten  
yrittäjän rekrytointihaasteet tuntee ja  
tunnistaa toinen yrittäjä. Siksi me olemme  
sinulle oiva kumppani.

YHTEISTYÖ KANSSAMME ON  
YRITTÄJÄMÄISEN KÄYTÄNNÖNLÄHEISTÄ  
JA TEHOKASTA.

NÄIN TOIMIMME:

1. Valitset Pro Growthin kumppaniksesi.
2. Soitamme sinulle ja

varaamme tapaamisajan.
3. Tapaamme henkilökohtaisesti joko

toimistollamme Helsingissä,  
etäyhteydellä tai omissa tiloissanne.

4. Tapaamisissa ja niiden välissä  
keskitymme kanssasi löytämään  
parhaan tavan työllistää sekä  
tuotamme sinulle konkreettisen  
kehityssuunnitelman, jota  
noudattamalla onnistut varmasti.

5. Olemme tukenasi
tarvittaessa myös  
jatkossa. Materiaalit,  
oppaat ja linkit ovat  
käytössäsi vuoden ajan  
palvelun aloittamisesta.
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SINUN MENESTYKSESI ON  
MEIDÄN TAVOITTEEMME!

•

•

•

•

Olemme itsekin yrittäjiä ja olemme  
kasvattaneet yrityksiämme menestyksekkäästi  
ja kannattavasti yhteensä 40 vuotta.

Olemme itse onnistuneet rekrytoinneissa usein  
ja oppineet myös omista  
epäonnistumisistamme.

Työskentelemme jatkuvasti erilaisten  
kasvuyritysten kanssa ja tunnemme yrittäjän  
maailman läpikotaisin.

Autamme asiakkaitamme rekrytointien  
suunnittelussa ja toteutuksessa osana  
kasvustrategian toteutusta.

Haluamme aidosti auttaa ja tuottaa  
erinomaisia tuloksia.

Asiakkaidemme palautteita aiemmista  
toimeksiannoista:

“ Konsultin käynti oli erittäin hyödyllinen ja sain  
hyviä vinkkejä, joilla kehittää yritystämme. Esiin  
nousi asioita, joita en aiemmin osannut edes  
ajatella. Tulemme kehittämään toimintaamme  
välittömästi suunnitelman mukaisesti.”

“Tapaamisessa oli kannustava ja rohkaiseva  
ilmapiiri, sain uutta intoa. Nyt minulla on monta  
konkreettista toimenpidettä, joita edistää!”

” Miellyttävä tapaaminen ja kannustava  
suhtautuminen, uusia ajatuksia herättäviä  
näkökulmia tuli esiin jo keskustelumme aikana.”

”Todella hyvä, rakentava ja hyödyllinen  
tapaaminen. Positiivinen ja asiantunteva - sekä
miellyttävä - konsultti. Sain kivaa palautetta ja  
vahvistusta omille ajatuksille. Voin suositella  
yritystä lämpimästi! ”•

• Saat meiltä realistisen näkemyksen yrityksesi  
työllistämismahdollisuuksista.

• Löydämme sinulle parhaiten sopivat  
rekrytointikanavat ja –toimenpiteet.

• Tuotamme konkreettisen ja hyödyllisen  
kehittämissuunnitelman rekrytoinnin tueksi.

• Olemme aidosti apunasi koko prosessin ajan.

Miksi sinun kannattaa valita  
Pro Growth Consulting?

Työllistä taidolla –

palvelulupauksemme:
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OTA YHTEYTTÄ – JUTELLAAN LISÄÄ!

virpi.europaeus@progrowth.fi puh. 050 505 2888
erkki.tuomi@progrowth.fi puh. 050 67 662
Jenni.kiho@progrowth.fi puh. 050 5474 299

Kaikukatu 4 , 00530 HELSINKI

Katso toimistomme tarkempi sijainti kartalla alta:
https://www.leipatehdashelsinki.fi/locations/

Lataa Myynti Kasvun veturina 2018-
tutkimus:  
https://content.progrowth.fi/palvelut/tutkimus-
ict-alan-myynnin-esteista-ja-parhaista-
keinoista-2018?testMode=true

Työllistä taidolla on Uudenmaan TE-toimiston  
ja ELY-keskuksen valtakunnallisesti tarjoama  
maksuton asiantuntijapalvelu  
yrittäjäasiakkaille.

Palvelussa annetaan yrittäjille tietoa ja  
neuvontaa rekrytointiin ja muihin työvoiman  
hankkimisen tapoihin liittyen sekä  
työnantajana tai –teettäjänä toimimiseen  
liittyen. Tavoitteena on, että työ- tai  
sopimussuhteet alkaisivat mahdollisimman  
hyvin ja tukisivat yrityksen kasvua.

Palvelua tuottavat TE-toimiston  
sopimuskumppanit, joista voit valita mieleisesi.

KEITÄ OLEMME?
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Erkki Tuomi, KTM  
Yrittäjä, liikkeenjohdon  
konsultti, business coach

Jenni Kiho, BBA  
Liikkeenjohdon konsultti,  
business coach ja  
rekrytointivalmentaja
Erityisosaaminen:  
digimarkkinointi, myynti  
ja markkinointi, pk-
yritysten  
rahoitusjärjestelyt  
Konsultointikokemus: 5  
vuotta, yritysjohdon  
kokemus 8 vuotta

Virpi Europaeus, VTM  
Yrittäjä, Liikkeenjohdon  
konsultti, valmentaja

Erityisosaaminen:  
asiantuntijayritysten  
johtaminen, hr-asiat,  
myynti ja markkinointi.  
Konsultointikokemus:  
18 vuotta, yritysjohdon
kokemus 15 vuotta.

Erityisosaaminen:  
asiantuntijayritysten  
johtaminen, myynti ja  
markkinointi, yrittäjyys  
Konsultointikokemus:  
10 vuotta, yritysjohdon
kokemus 18 vuotta.

Ilmoittaudu mukaan oheisesta linkistä: 
https://link.webropolsurveys.com/Participation/P
ublic/6fb07d73-471c-4efb-aeed-
6100564075d5?displayId=Fin1766118&surveyLoca
le=fi
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