Kehittämisyhtiö Keulink Oy on vuonna 1997 perustettu Keuruun kaupungin, Multian kunnan ja 25 paikallisen
yrityksen omistama asiantuntijaorganisaatio, jonka osaava henkilöstö palvelee yrityksiä kaikissa yrityksen
elinkaaren vaiheissa aina perustamisesta omistajanvaihdokseen asti.

HAEMME KEULINKILLE
määräaikaiseen työsuhteeseen
PROJEKTIPÄÄLLIKKÖÄ ja PROJEKTISUUNNITTELIJAA
Keurusselän luoteisrannasta Keurusseudun veturi (Viila) -HANKKEESEEN
Hanke toteutetaan, mikäli em. hanke saa rahoituksen. Rahoitusta on haettu Keski-Suomen ELYkeskuksesta ja omarahoituksesta vastaavat hankkeeseen sitoutuneet yritykset.
Hankkeen hallinnoijana on Kehittämisyhtiö Keulink Oy ja hankkeen kesto on 1.1.-31.12.2019 (jonka aikana
projektipäällikkö ja projektisuunnittelija ovat palkattuina 6 kk ajan).
Viila -hankkeen perustehtävät:
I
Löydetään alueelle Kasvumoottorina toimiva taho, joka ottaa kokonaisvastuun palveluiden
kehittämisestä pitkällä tähtäimellä (Kasvumoottori –toimija)
II
Alueen yritysten Kasvumoottori –malli syntyy ja jää elämään alueen toimijoiden kesken
III
Alueen yritysten liiketoimintaverkosto konseptoidaan, vastuullistetaan ja se jää elämään
IV
Löytyy uusia palveluiden käyttäjiä koti- ja ulkomaisesta kohderyhmästä
V
Uusia toimijoita sijoittuu ja integroituu Keurusselän luoteisrantaan
VI
Esiselvityshankkeen aikana tehty tiedotusmateriaali jalostuu koti- ja ulkomaalaisten kohderyhmien
tavoittamiseksi
VII
Löytyy toimivammat keinot tiedottamiseen, varauskäytäntöön yms., joissa voidaan hyödyntää
tarvekohtaisesti erityisesti digitalisaatiota
VIII
Alueen kasvumoottori –yritys löytää parhaat ja tehokkaimmat rahoituskanavat esim.
koirien koulutusradalle, majoitustilainvestointeihin yms.
IX
Turvallisuus- ja koulutusalan toimijoiden kanssa rakentuu yhteistyön malli, joka jää elämään
hankkeen jälkeen
HANKKEEN JÄLKEEN ALUEEN YRITYKSET JA TOIMIJAT ”LENTÄVÄT OMIN SIIVIN” eli ovat voimaantuneet jatkamaan
verkostomaisena toimintaympäristönä kasvumoottori –mallilla. Alueelle on kehittynyt uusi Keurusselän luoteisranta –
klusteri.
Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää projektipäälliköltä
- tehtävään soveltuvaa koulutusta
- vahvaa kokemusta hanketoteutuksista
- vahvaa kilpailutusosaamista
- verkostojen rakentamiskokemusta
- maaseudun elinolojen tuntemusta ja mielellään myös paikallistuntemusta
- kehittämisen näkökohtien ymmärtämistä
- hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja
- kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja tiedonhankintaan
- avointa mieltä ja kehittämishakuisuutta
- taitoa kuunnella ja ottaa huomioon eri kumppaneiden näkemyksiä tavoitteiden saavuttamiseksi
- paineensietokykyä
- hyviä yhteistyötaitoja
Projektisuunnittelijan tehtävänä on projektipäällikön avustaminen.
Hakemukset palkkatoivomuksineen tulee toimittaa 15.1.2019 klo 9.00 mennessä osoitteella:
Kehittämisyhtiö Keulink Oy, Keskusaukio 3, 42700 Keuruu tai sähköpostilla: ritva.pohjoisvirta@keulink.fi
(Merkintä: Viila –hankkeen työpaikkahakemus)
HUOM! Hanke ei ole vielä saanut rahoituspäätöstä.

Lisätietoja antavat: Suunnittelija Ritva Pohjoisvirta puh. 041-544 2193 ja toimitusjohtaja Jukka Kentala puh.
045 133 8586 ja (maanantaina 7.1 klo 10.00-14.00 välisenä aikana).

