Olemme teettäneet Valprolla kartonkipakkausten kokoonpanotöitä jo
usean vuoden ajan ja yhteistyö on

Yrittäjälle yhteistyö Valpron kanssa

ollut erittäin sujuvaa ja täsmällistä.

on helppoa ja nopeaa. Työllistäminen

Työn laatu on ollut moitteeton ja

lähti liikkeelle yhdestä puhelinsoitosta

olemme aina saaneet tarvitsemamme

ja prosessi toimi ketterästi. Muutaman

määrät ajallaan.

päivän kuluttua meillä oli töissä kaksi

– Tatu Viherma, toimitusjohtaja,
Sim Finland Oy

Valpron välittämää henkilöä, joiden
kanssa olemme solmineet työsuhteet.
Tämä oli tähänastisista rekrytoinneista

Vuosia kestänyt yhteistyö on sujunut

jouhevin. Suosittelenkin kaikille yrit-

mutkattomasti. Aina olemme apua

täjille yhteistyötä Valpron kanssa.
– Terttu Pirtinaho, kauppias,

Käyntiosoite

K-Citymarket

Työvalmennuskeskus Valpro
Toimintatie 4
Elovainio, Ylöjärvi

Löysin työntekijän rakennusalan yritykseeni Valpron riskittömän rekrytointi-

Postiosoite

prosessin avulla. Yhteistyö oli sujuvaa

Ylöjärven kaupunki

ja sopimukset tehtiin ripeästi.

Työllisyyspalvelut

– Jussi Peurala, toimitusjohtaja,
Pj Monityö Oy

Muutin Ylöjärvelle toiselta paikkakunnalta ja yrityksestäni huolimatta
en löytänyt töitä. Tulin työpajalle muutamaksi kuukaudeksi ja sain Valpron
kontaktien kautta työpaikan omalta
alaltani.
– Mies 25v, rakennustyöntekijä

PL 22, 33471 Ylöjärvi

saaneet, kun olemme sitä tarvinneet.
Työn jälki on ollut erinomaista. Hyvä
yhteistyö jatkuu.
– Päivi Urvikko, SNT-Group Oy

Valpro on ollut suuri apu sesonkikiireisiin myyntipakkausten kokoamisessa.
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Katriina Lyttinen
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– Merja Winkelmann, TammerTukku Oy

Tilaustyöt taidolla ja tarkalla
aikataululla
Olemme luotettava ja osaava kumppani
tilaustöissä. Pidämme kiinni toimitusaikatauluista ja työ on laadukasta. Toteutamme

Valpro valmentaa työelämään

Työntekijöitä moneen tarpeeseen

tarvittaessa suuriakin tilausmääriä, ja

Työvalmennuskeskus Valpro tarjoaa

Olemme nopea ja joustava yhteistyökump-

kiiretilanteissa aikataulumme joustavat

palveluja työllistymiseen 18–65-vuotiaille

pani. Rekrytointi kauttamme on vaivatonta

tilaajan eduksi. Vuonna 2016 Valpron

ylöjärveläisille. Tarjoamme asiakkaillemme

ja riskitöntä. Tavallisen työsuhteen solmimi-

kautta valmistui erilaisia tuotteita yli 200 000

yksilöllisen polun työelämään valmennuksen

sen lisäksi rekrytoinnissa voidaan hyödyntää

yksikköä, ja työt vaihtelivat tilaajan mukaan

avulla, ja toimimme yhteistyössä paikallisten

myös työkokeilua tai erilaisia palkkatukeen

esimerkiksi kokoonpano- ja pakkaustöistä

yritysten ja toimijoiden kanssa.

liittyviä ratkaisuja.

remontteihin.

"Yritys ei välttämättä saa raudanlujaa

Tilaustyöt ja -palvelut

Työnhakijoita 500 / v
70 % saavuttaa asettamansa tavoitteen
Asiakastyytyväisyys 9/10

ammattilaista, mutta potentiaalisen
timantin."
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YHTEYDENOTTO
oikean henkilön löytymisessä.

Kokoonpano- ja pakkaustyöt

TYÖVOIMAN KARTOITUS

Metallityöt, hitsaus- ja kokoonpanotyöt

Tunnemme asiakkaidemme kyvyt ja taidot,

Työtä ja työvoimaa yrityksille

minkä pohjalta ehdotamme yrityksellenne

Valprolta yrittäjä saa sekä tilaustöitä että

Alihankintatyöt

Kerro työntekijätarpeestasi meille, ja autamme

Yritysyhteistyötä 20 v
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Remontointi- ja rakennustyöt sekä
rakennussiivous

sopivia työntekijöitä.

Tekstiilityöt, kuten verhojen ompelu

tekijöitä. Meille on tärkeää tehdä kokonaisvaltaisia ratkaisuja ja löytää yhteistyökumppanin kannalta oikeat työntekijät
nopeasti ja vaivattomasti. Kumppanuus
mahdollistaa yrityksille yhteiskuntavas-
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Tule yhteistyökumppaniksi!
Rakennustyöt:

Sami-Petteri Virtanen, Tekninen työvalmentaja
0500 995 950
sami-petteri.virtanen@ylojarvi.fi
Alihankintatyöt:

Tarja Heinonen, Työvalmentaja
050 442 2958
tarja.heinonen@ylojarvi.fi
Rekrytointi

Eva Romi, Työvalmentaja
040 1561794
eva.romi@ylojarvi.fi

TYÖNTEKIJÄ VOI ALOITTAA
Työntekijä aloittaa työt yrityksessä

Muuta elämä – tarjoa työtä!

tarvittaessa nopealla aikataululla osana

Työpaikka ja työyhteisö tarjoavat merkityk-

yksilöllistä valmennusohjelmaansa.

sellisyyttä ihmisen elämään. Työtä teke-

tuun osana paikallista työllisyydenhoitoa.

mällä voi konkreettisesti nähdä kätensä

Käytännössä tämä voi toteutua esimerkiksi

jäljen. Meille on tärkeää huomata, kuinka

alihankintatöiden tilaamisella, työkokeilu-

asiakkaamme löytävät töiden avulla oman

paikkojen tarjoamisella tai rekrytoimalla

paikkansa elämässä.

työvoimaa Valpron kautta.

Pitkiä yhteistyökumppanuuksiamme ovat mm.

Tuuli Mähönen, Työvalmentaja
040 133 4581
tuuli.mahonen@ylojarvi.fi

