TEKNINEN KAUPPA

Haluatko projektitöitä, tehdä opinnäytteesi tai työharjoitteluun teknisen kaupan yritykseen?
Haluatko harjoitteluun suomalaista teollisuutta palvelevalla teknisen kaupan alalle? Harjoittelun avulla pääset tutustumaan
yrityksiin, joissa kannetaan vastuuta harjoittelijan oppimisesta ja saat käsityksen mielenkiintoisia työpaikkoja tarjoavasta alasta.
Käsityksesi talouselämästä laajenee, opit uutta ja saat tulevaa työuraasi varten hyödyllisiä kontakteja.
Tekninen kauppa on yritysten välistä kauppaa: teollisuuden ja rakentamisen raaka-aineiden, osien, tarvikkeiden, koneiden ja
järjestelmien maahantuontia ja myyntiä sekä niihin liittyvien ratkaisuiden ja palveluiden toimittamista. Alaa edustavan , yli
kolmensadan jäsenyrityksen Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistyksen seuraavat jäsenyritykset ottavat harjoittelijoita. Klikkaa
yrityksen nimeä, niin saat tarkempia tietoja yrityksestä.
www.tekninen.fi

ABB Oy
ABB panostaa merkittävästi Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistyksen Automaatio luo huomisen työpaikat - hankkeeseen.
Panostus sisältää laitelahjoituksia kuten sähkömoottoreita, taajuusmuuttajia, koneturvakomponentteja, ohjelmoitavia logiikkoja sekä
ohjelmistolisenssejä ja näihin liittyviä koulutuksia opetushenkilöstölle sekä opiskelijoille. Tämän lisäksi ABB tarjoaa
kesäharjoittelupaikkoja ja opinnäytetöitä alan opiskelijoille.
www.abb.fi
Yhteyshenkilö:

Antti Vuorivirta
Marketing manager/Discrete automation and motion
ABB Oy
Valimopolku 4
00380 Helsinki, Finland
Puh. 010 222 4241, 050 332 4241
antti.vuorivirta@fi.abb.com

Atlas Copco Oy
Atlas Copco on maailman johtavia teollisuuden tuotantoratkaisujen toimittajia. Kaikkien sen toimintojen tavoite on tuottavuuden
lisääminen. Työntekijöille annetaan yksilöllistä vastuuta, sillä se on paras keino auttaa kasvamaan ja kehittymään ammatissa.
www.atlascopco.fi
Yhteyshenkilö:

Sanna Immonen
Oy Atlas Copco Ab
Itäinen Valkoisenlähteentie 14 A
01380 VANTAA
sanna.immonen@fi.atlascopco.com

Robert Bosch Oy
Bosch-yhtymä on maailman johtavia teknologiatuotteiden ja palveluiden toimittajia. Robert Bosch Oy on tuotteita ja palveluja
tarjoava myynti- ja markkinointiyritys. Yrityksen toimialoja ovat Automotive Aftermarket, Diesel Systems, Power Tools, Security
Systems sekä Thermotechnology. Yrityksen menestys perustuu laadukkaisiin tuotteisiin ja ammattitaitoiseen henkilöstöön.
http://www.bosch.fi/content/language1/html/2638.htm
Yhteyshenkilö:

Sirpa Lemmetti
HR Business Partner
Robert Bosch Oy
Äyritie 8 E
01510 VANTAA
Puh. 010 344 1578
sirpa.lemmetti@boschrexroth.com

Cramo
Cramo on täyden palvelun rakennuskonevuokraamo, joka vuokraa asiakkailleen myös siirtokelpoisia tiloja sekä tarjoaa
rakentamista, saneeraamista ja kunnossapitoa tukevia palveluja. Cramo lupaa asiakkailleen aina mainion päivän työmaalla ja
kantaa vastuun paitsi hyvästä asiakaspalvelusta, myös toimitusten aikatauluista ja kaluston ja palveluiden ensiluokkaisesta
laadusta. Cramo on alansa johtavia palveluntarjoajia Pohjoismaissa sekä Keski- ja Itä-Euroopassa. Cramolla on toimintaa 15
maassa noin 330 toimipisteessä ja henkilöstöä noin 2 500. Vuoden 2015 liikevaihto oli 668 miljoonaa euroa. Suomessa
toimimme noin 450 työntekijän voimin yli 50 toimipisteessä. Cramo Finland Oy on osa Cramo-konsernia, jonka emoyhtiö Cramo
Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä

www.cramo.fi
Yhteyshenkilö:

Tuomas Myllynen
Johtaja, vuokraus
Cramo Finland Oy
Kalliosolantie 2
01740 VANTAA
Puh. 010 661 5553
tuomas.myllynen@cramo.com

Finnkone Oy
Finnkone on täydenpalvelun laitetoimittaja, jonka asiakkaita ovat autokorjaamot, maalaamot, rengasliikkeet ja teollisuusyritykset.
Autamme asiakkaitamme löytämään ja toteuttamaan tehokkaat, tuottavat, turvalliset, energiatehokkaat ja ympäristöystävälliset
ratkaisut, jotka kasvattavat liiketoimintaa ja parantavat kannattavuutta.
http://www.finnkone.fi/
Yhteyshenkilö:

Sulo Kekäläinen
Finnkone Oy
Tiilenpolttajankuja 4
01720 Vantaa
sulo.kekalainen@finnkone.fi

Finntest Oy
Finntest Oy on yli 30 vuotta vanha suomalainen perheyritys. Tuote- ja palveluvalikoima kattaa kaikki ajoneuvohuollon tarvitsemat
tuotteet, suunnittelu- ja koulutuspalvelut sekä asennukset ja huollot. Pyrimme olemaan asiakkaillemme luotettava kumppani joka
auttaa heitä tekemään hyvää tulosta. Pitkäaikaiset päämies- ja asiakassuhteet sekä sitoutunut, osaava henkilöstö takaavat
laadukkaan lopputuloksen.
http://www.finntest.fi
Yhteyshenkilö:

Merja Järvi
Finntest Oy
Olarinluoma 16
02200 Espoo
merja.jarvi@finntest.fi

Koivunen Oy
Koivunen Oy on suomalainen, vuonna 1927 perustettu autoalan teknisen kaupan monialayritys. Koivunen Oy on henkilöautojen
sekä raskaan ajoneuvokaluston varaosien, lisävarusteiden, laitteiden, renkaiden ja vanteiden sekä työkalujen, koneiden ja
kiinnitystarvikkeiden maahantuoja, ja se toimii Suomen, Venäjän, Baltian maiden sekä Ruotsin markkinoilla. Konsernin liikevaihto
on yli 140 miljoonaa euroa.
www.koivunen.fi
Yhteys:

management@koivunen.fi

Onninen Oy
Onninen tarjoaa kattavia materiaali- ja tietovirtapalveluja urakoitsijoille, teollisuudelle, julkisille organisaatioille ja teknisten
tuotteiden jälleenmyyjille sekä tavarantoimittajille. Olemme alalla vuodesta 1913 toiminut suomalainen yhtiö. Työllistämme
Suomen, Ruotsin, Norjan, Puolan ja Baltian toiminnoissamme yhteensä 3 200 henkilöä. Pro forma -liikevaihtomme oli vuonna
2015 noin 1,5 miljardia euroa. Onninen Oy on osa Kesko-konsernia.
www.onninen.fi
Yhteyshenkilö:

Sanna Moisio-Rantala
HR-asiantuntija
Onninen Oy
Onninen Oy
Mittalinja 1
01260 VANTAA
Puh. 0204 85 4729, 040 508 5961
sanna.moisio-rantala@onninen.com

Optiscan Oy
Optiscan Oy:n Abakus-ratkaisut ohjaavat logistiikkahenkilöstön ja kentällä työskentelevän palveluhenkilöstön toimintaa varmistaen
sekä laadun että oikea-aikaisuuden. Vahvaan toimialaosaamiseen pohjaavien ohjelmistojemme taustalla näkyy myös pitkä
historiamme automaattisessa tunnistamisessa. Viivakoodit, RFID, puheohjaus tai jopa älylasit ohjaavat työntekijää ergonomisesti
varmistaen virheettömän toiminnan.
http://www.optiscangroup.com/fi/ruk_1_2016
Yhteyshenkilö:

Lehikoinen Panu
Optiscan Oy
PL 20
02601 ESPOO
panu.lehikoinen@optiscangroup.com

Parker Hannifin Oy
Parker on yhteistyökumppani, joka suunnittelee ja toimittaa innovatiivisia liikkeenhallinnan komponentteja sekä täydellisiä
järjestelmiä. Maailmanlaajuisesti työllistämme n. 57500 ja Suomessa 350 osaavaa ongelmanratkaisijaa, tiedonhaluista
kehittäjää ja omistautunutta ammattilaista.
www.parker.com/fi
Yhteyshenkilö:

Anu Lassila
Parker Hannifin Oy
Koivupuistontie 18-22
01510 VANTAA
anu.lassila@parker.com

Ramirent Finland Oy
Ramirent on Pohjoismaissa, Keski- ja Itä-Euroopassa toimiva konevuokrauskonserni. Yrityksellä on Euroopassa yli 300 toimipistettä
kymmenessä maassa. Olemme Euroopan toiseksi suurin ja maailmassa kymmenenneksi suurin konevuokrausyritys.
Ramirent Finland Oy on Ramirentin Suomessa toimiva tytäryhtiö. Olemme Suomen suurin ja kattavin rakennuskonevuokraamo,
joka palvelee asiakkaitaan maanlaajuisesti yli 50 toimipisteen verkostollaan ja yli 500 luotettavasta rakennuskonepalvelun
ammattilaisesta koostuvan henkilöstön voimin. Laajan toimipisteverkon ansiosta olemme lähellä asiakkaitamme ja voimme palvella
asiakkaitamme tarjoamalla aina heille parhaimman ratkaisun. Rakennusala on suurin yksittäinen asiakasryhmämme, mutta
asiakaskuntaamme lukeutuu myös asennusliikkeitä, teollisuuslaitoksia, telakoita, kunnan ja valtion viranomaisia sekä yksityisiä
kotitalouksia.
http://www.ramirent.fi
Yhteyshenkilö:

Mika Eskola
Director, Strategic Alliances
Puh. 020 750 3635, 040 822 2945
mika.eskola@ramirent.fi

SGN Group Oy

SGN Group Oy on suomalainen kaupan alalla toimiva perheyritys, joka tunnetaan vahvoista kansainvälisistä merkkituotteista.
Toimialoihimme kuuluvat urheilu ja vapaa-ajan tuotteet, maatalous, ympäristönhoito, teollisuuslaitteet sekä lumentekoon ja -hoitoon
liittyvät laitteet. Tarjoamme henkilöstöllemme haasteellisia, itsenäisiä tehtäviä sekä vakaan ja vastuullisesti toimivan yrityksen edut.
Tarjoamme harjoittelupaikkoja mm. taloushallinnon, markkinoinnin, tieto- ja mediatekniikan, graafisen suunnittelun sekä
audiovisuaalisen alan opiskelijoille.
www.sgn.fi
Yhteyshenkilö:

Tuire Rasehorn
SGN Group Oy
Juurakkokuja 4
01510 VANTAA
tuire.rasehorn@sgn.fi

Toyota Material Handling Finland Oy
Toyota Material Handling on maailman suurin trukkivalmistaja ja Suomen markkinajohtaja. Toimitamme asiakkaillemme trukkeja,
lisälaitteita, varaosia, vuokraus- ja palvelusopimuksia, koulutuspalveluja, varastokalusteita ja varastojen suunnittelupalvelua. Toyota
etsii jatkuvasti innokkaita ja motivoituneita ihmisiä eri tehtäviin.
http://toyota-forklifts.fi/Fi/Careers/Pages/student.aspx
Yhteyshenkilö:

Jaana Paajanen
Toyota Material Handling Finland Oy
PL 12
01451 VANTAA
jaana.paajanen@fi.toyota-industries.eu

Wihuri Oy Tekninen kauppa
Wihuri Oy Tekninen Kauppa on voimakkaasti ratkaisuliiketoimintaan keskittynyt teknisen kaupan asiantuntija. Olemme osa
kansainvälistä suomalaista Wihuri-konsernia ja toimineet useiden vuosikymmenien ajan alamme luotettuna yhteistyökumppanina.
Tarjoamme asiakkaillemme innovatiivisia kokonaisratkaisuja parantaaksemme heidän liiketoimintojaan.
Toimintojemme kulmakivinä ovat avoimuus, luotettavuus, innovatiivisuus ja kannattavuus. Kestävän kehityksen osa-alueita Wihurin
Teknisessä Kaupassa ovat ympäristön huomioon ottaminen sekä sosiaalinen ja taloudellinen hyvinvointi.
http://www.tekninenkauppa.fi/
http://www.tekninenkauppa.fi/wihurin-tekninen-kauppa-tyonantajana
Yhteyshenkilöt:

Kata Aarnio-Wihuri
Lissu Aaltonen
Wihuri Oy Tekninen Kauppa
Kiitoradantie 4
01530 VANTAA
kata.aarnio-wihuri@wihuri.fi
lissu.aaltonen@wihuri.fi

