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
ILMASTONMUUTOS – KEURUUN SEUTUKUNNAN TULEVAISUUS (Ilman Muuta)-AKTIVOINTIHANKKEESEEN
Hanke toteutetaan, mikäli em. hanke saa rahoituksen.
Kehittämisyhtiö Keulink Oy on hakenut Vesuri Leader -ryhmän rahoitusta Ilmaston muutos – Keuruun
seutukunnan tulevaisuus (Ilman muuta) -aktivointihankkeelle, jonka tavoitteena on valmistella alueen
yritysten kanssa vähintään yksi yritysryhmähanke, joka voi selvittää ilmastonmuutokseen ja kestävään
kehitykseen liittyen mm.:
1. sopeutumisen liiketoimintamahdollisuuksia ja edistää kokeiluja
2. sopeutumiseen liittyviä tuotteiden vientimahdollisuuksia
3. onko yrityksillä vientimahdollisuuksia esim. vesituotannon kautta
Lisäksi tämä aktivointihanke laatii Kehittämisyhtiö Keulink Oy:n kanssa yritysryhmähankehakemuksen,
sitouttaa mukaan lähtevät yritykset, laatii aiesopimukset ja muut mahdolliset tarvittavat asiapaperit.
Hanke käy keskustelut alueen eri toimijoiden kanssa mahdollisen ilmastonmuutokseen varautumiseen ja
sopeutumiseen tähtäävän kehittämishankkeen tarpeista. Mikäli kehittämishanke nähdään tarpeelliseksi,
hanke sitouttaa yhteistyökumppanit mukaan hankkeeseen. Hanke valmistellaan Kehittämisyhtiö Keulink
Oy:n toimesta, mikäli siihen nähdään tarvetta ja kumppaniverkosto sitoutuu hankkeeseen.
Tästä hankkeesta nousevan yritysryhmähankkeen kautta voidaan edistää minkä tahansa yrityksen kestävän
kehityksen mukaisien uusien tuotteiden kehittämistä.
Hankkeen hallinnoijana on Kehittämisyhtiö Keulink Oy.
Hanke on tarkoitus toteuttaa 1.11.2019 – 30.9.2020 (jonka aikana projektipäällikkö 6 kk ajan palkattuna).
Odotuksemme sinulta:
Haemme ulospäin suuntautunutta, ilmastotyöhön sitoutunutta ja tavoitteellista asiantuntijaa, jolla on
taustaa esimerkiksi liikenne-, kiertotalous- tai energiasektoreilta tai ilmastostrategioiden- ja ohjelmien
luomisesta ja niiden käytännön toimeenpanosta. Edellytämme soveltuvaa korkeakoulututkintoa,
projektikokemusta sekä vahvoja viestintä- ja vuorovaikutustaitoja. Arvostamme tehtävään sopivia
tutkimus- ja yritysyhteistyöverkostoja ja näyttöjä muutosten aikaansaamisesta ja johtamisesta. Lisäksi
arvostamme taitoa kuunnella ja ottaa huomioon eri kumppaneiden näkemyksiä tavoitteiden
saavuttamiseksi, paineensietokykyä ja hyviä yhteistyötaitoja.
Hakemukset palkkatoivomuksineen tulee toimittaa 30.10.2019 klo 9.00 mennessä osoitteella:
Kehittämisyhtiö Keulink Oy, Keskusaukio 3, 42700 Keuruu tai sähköpostilla: ritva.pohjoisvirta@keulink.fi
(Merkintä: Ilman muuta -hanke, työpaikkahakemus)
Lisätietoja antaa: Toimitusjohtaja Jukka Kentala 045 133 8586 tai suunnittelija Ritva Pohjoisvirta puh. 041544 2193.

