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Etsimme kauppiashenkistä 
myyntineuvojaa 
Innostutko kaupasta, uusista haasteista ja ajatteletko digitaalisesti? 
Haluatko olla luomassa unohtumattomia asiakaskokemuksia? Tule 
K-ryhmään ja kirjoita oma kappaleesi eurooppalaisen kaupan alan 
menestystarinaan. 

K-ryhmä etsii myyntineuvojaa 
energiseen ja uudistuvaan jouk-
koonsa. Kyseessä on vakituinen 
työsuhde. Tehtävässäsi toimit 
osaavassa tiimissä, jossa opit uutta 
ja jonka kehitykseen voit myös 
antaa oman panoksesi. Teet työtä 
Etelä Suomen alueella K-PUU 
tiimissä. 

Työtehtäviisi kuuluu: 
• puutavaran ja puupohjaisten 

levyjen myynti K-rautojen 
kautta vähittäis- ja ammatti-
asiakkaille 

• kauppojen valikoima- ja  
tavararyhmähallinta 

• vähittäiskaupan rakennus-
tarvikemyyjien koulutus ja 
neuvonta 

• kaupan esillepanoratkaisujen 
toteuttaminen yhteistyössä 
kaupan kanssa 

• yhteistyö alueellisten tavaran-
toimittajien kanssa 

Odotamme sinulta: 
• kaupan alan tuntemusta ja 3-5 

vuoden työkokemusta alalta 
• hyvää vähittäis- ja ammatti-

asiakaskaupan osaamista ja 
kokemusta 

• työkokemusta puupohjaisten 
rakennustarvikkeiden myyn-
nistä ja hankinnasta 

• sahojen ja muiden puupohjais-
ten tuotteiden tuotannon ja 
valmistajien tuntemusta 

• kaupallista ja/tai teknistä 
koulutusta 

• hyvää tietoteknistä osaamista 
(Microsoft Office, SAP) 

• tavoitteellista ja järjestelmäl-
listä työskentelytapaa 

• matkustusvalmiutta 
• asuinpaikan sijaintia myyn-

tialueellasi tai sen läheisyy-
dessä 

• ruotsin ja englannin kielen 
taito katsotaan eduksi 

K-ryhmässä saat oman tehtäväsi 
ohella kokea päivittäin kaupan 
moni puolisen ja muuttuvan maa-
ilman. Kaupan ala on myös jatku-
vassa murroksessa ja tarjoaa siten 
mielenkiintoisen työympäristön 
sekä mahdollisuuden kehittää 
jokaisen yksilöllisiä vahvuuksia. 

Tarjoamme sinulle erinomaisen 
mahdollisuuden kehittää osaamis-
ta kansainvälisen ketjutoiminnan 
keskiössä, haasteellisen ja moni-
puolisen työn sekä ison konsernin 
edut. Toimipaikan sijainti on Van-
taa, asuinpaikkasi voi olla myös 
muualla Etelä Suomessa. 

K-ryhmä on uudistuva, vahva ja 
vastuullinen toimija yhdeksässä 
maassa, ja meillä voit rakentaa 
uran eurooppalaisen kaupan 
huippu osaajien rinnalla. 

Tarjoamme sinulle joka päivä yhä 
mielenkiintoisempaa tekemistä 
sekä uusia näköaloja. Maailman 
vastuullisimpana kaupan alan 
yrityksenä pidämme myös visusti 
huolta toisistamme, asiakkaista, 
yhteiskunnasta ja ympäristöstä. 

Tehdään hyvä kauppa –  
tule K-ryhmään. 

Lisätietoja tehtävästä antaa 
Kimmo Halinen,  
puh 050 553 1300 
kimmo.halinen@kesko.fi

Lähetä hakemuksesi palkkatoi-
veineen 23.9.2018 mennessä 
osoitteessa https://www.kesko.fi/
tyopaikat/avoimet-tyopaikat/

K-ryhmässä voit rakentaa uran 42 000 eurooppalaisen kaupan huippuosaajan rinnalla. Toi-
mimme päivittäistavarakaupassa, rakentamisen- ja talotekniikan kaupassa sekä autokaupassa. 
Itsenäiset ja kilpailuhenkiset K-kauppiasyrittäjät ovat työmme sielu, ja heidän innoittamanaan 
koko K-ryhmää ajaa vahva kutsumus: hyvä ruoka, ihmisten arjen helpottaminen ja maailman 
tekeminen paremmaksi paikaksi elää. Toimimalla vahvasti yhdessä läpi talon pystymme jatku-
vasti ylittämään asiakkaidemme odotukset kivijalassa, B2B-kumppanina ja verkossa.


