
Ihmiset ovat meille
tärkeintä

Tiedotteen l i ite  01/2022.
Vapaa julkaistavaksi het i. 



Puhel inmyyntialan maine on surkea. Työnteki jän kokemus alan yri tyksestä voi  ol la
karmaiseva. Pitääkö sen ol la ni in?! Mielestämme ei  todel lakaan tarvi tse ol la. Asiat voi
sen si jaan tehdä hyväl lä ja kestäväl lä taval la. Mei l lä uskotaan samaan kuin jo monessa
IT-alan yri tyksessä; hyvinvoiva ja työstään nauttiva ihminen tekee parasta tulosta. Siksi
mei l lä mennään ihminen edel lä ja tulokset näkyvät. Henki löstömme nautti i  rennon
työi lmapi i rin ja hyvän palkan l isäksi  monista eduista,  kuten kattava työterveys,
laajennettu sairauskuluvakuutus,  Personal  Trainer ja hierontaetu,  väl ipalahedelmät,
kulttuuri - ja l i ikuntasetel i t sekä työsuhdematkal iput. Mei l lä saa i tse päättää,  missä
työskentelee myös korona-ajan jälkeen. Moni  onkin jo i lmoittanut,  että haluaa jatkaa
etätyöskentelyä jatkossakin. Hyvät työväl ineet sekä -ergonomia tarjotaan ni in
etätyöpisteel lä kuin toimistol lakin. Luotamme työnteki jöihimme ja tuemme heidän
hyvinvointiaan. Näistä syistä mei l lä työnteki jöiden sairauspoissaolojen määrä on vain
2-3% ja henki löstön vaihtuvuus on hyvin vähäistä toisin kuin muissa saman alan
yri tyksissä. Lisäksi  yri tyksen l i ikevaihto on kasvussa! Henki löstöämme kunnioittava
l injamme todel lakin toimii  ja on kannattava. Seuraavi l la sivui l la kerromme Connection
Housen kulttuurista ja henki löstöeduistamme tarkemmin.

Lisätietoja antaa:  Juha Raitti la ,  toimitusjohtaja
                                           puh. 050 1439

   juha.raitti la@connectionhouse.f i

Tampereella tehdään toisin ja tulosta syntyy!



Mitä Connection House Oy tekee?
Connection House toimii  asiakkai l leen myynnin,
uusasiakashankinnan ja buukkauspalveluiden jatkuvana
kumppanina sekä toteuttaa asiakaskokemusta kehittäviä
tutkimuksia. Teemme työtämme puhel imitse vankal la
ammatti taidol la ja kuunteleval la otteel la,  joka takaa
syväl l isen asiakasymmärryksen ja onnistuneet tulokset.

Vuonna 2016 osakeyhtiöksi  si i rtynyt Connection House on
Great Place to Work -sertif ioitu työnantaja ja korkean
luottoluokituksensa ansiosta
Suomen Vahvimmat -sertif ioitu yr itys .

Lisätietoja yri tyksestä ja serti f ikaateista
löydät nettisivui l tamme:
www.connectionhouse.fi/yr itys
www.connectionhouse.fi/artikkelit

Antti ja Tarja ovat Connection
Housen projektikoordinaattoreita.
Molemmat ovat aloittaneet
polkunsa CH:lla yhteyshenkilöinä. 

https://www.connectionhouse.fi/yritys/
https://www.connectionhouse.fi/artikkelit/
https://www.connectionhouse.fi/connection-houselle-arvostettu-great-place-to-work-sertifikaatti/
https://www.connectionhouse.fi/connection-house-sai-suomen-vahvimmat-2021-sertifikaatin/
https://www.connectionhouse.fi/connection-houselle-arvostettu-great-place-to-work-sertifikaatti/
https://www.connectionhouse.fi/connection-house-sai-suomen-vahvimmat-2021-sertifikaatin/


Laajennetut työterveyspalvelut ja sairauskuluvakuutus 24/7 ( l isätietoa seuraaval la sivul la)
Mahdol l isuus i tse val i ta työskenteleekö toimistol la,  etänä tai  hybridi -mal l i l la   -  myös korona-ajan jälkeen
Työajan joustot oman ti lanteen mukaan. Esim. perjantaisin mahdol l isuus lyhennettyyn työpäivään.
Elämänti lanteen mukaan voidaan säädel lä vi ikkotuntimäärää.
Ergonomiaratkaisut sekä etänä että toimistol la:  säätöpöydät,  hi i ret/näppäimistöt jne.
Personal  Trainer 3 x kalenterivuodessa on jokaisel la käytettävissä työnantajan kustantamana
Hieronta kerran kuussa,  omavastuu 10 - 25e
Osteopaatti  käytettävissä 3 x vuodessa työnantajan kustantamana
Li ikunta- ja kulttuurisetel i t
Alennusta Hol iday Clubin lomakohteisi in Suomessa
Nopeat ja toimivat ATK-tukipalvelut sekä käyttöopastukset etänä ja toimistol la
Jatkuva kouluttautumismahdol l isuus:  koulutuksia ja sparrausta sekä myyntikoulutuksen materiaal ipankki
Toimistol la tarjol la aina kahvia,  teetä ja hedelmiä,  kuntoi luhuone sekä mukavaa juttuseuraa
Työsuhdematkal ippu toimistol la työskentelevi l le (TKL)
Yhteiset tapahtumat virkistäytymisen merkeissä
Taukojumppamuistutukset ja vinkit sähköposti in
HeiaHeia-hyvinvointisovel lus
Alennus kuntokeskus El ixian jäsenyydestä -15%

Henkilöstömme etuudet



Connection Housen työterveyshuolto on yksi Suomen kattavimmista

Sisältää myös:

voimassa kotimaassa 24/7,  myös vi ikonloppuisin ja lomil la
oman sairaanhoitajan suora puhel innumero
oma lääkäri  ja hoitaja tuntevat hyvin yri tyksemme työolot ja henki löstön
pääsy erikoislääkärei l le jonottamatta
laboratoriotutkimukset,  kuvantaminen ja leikkaukset max.10 000e/sairaus/henki lö

fysioterapia
psykoterapia,  uniterapia,  päihdeterapia
mielen hyvinvointipalvelut

Laajennetut työterveyspalvelut ja
sairauskuluvakuutus tuovat mielenrauhaa



Meidän
työkulttuurimme

Kerran kuussa yhteinen henkilöstöpalaveri  kaiki l le  ja vi ikoit tain t i imipalaverit
Viikkot iedote sähköpost i in ajankohtaisista asioista
Tietokoneet  päivitetään vi ikoit tain ja työvälineet  pidetään kunnossa
Matala hierarkia, kysyä voi matalla kynnyksellä kaiki lta
Työfii l iskysely joka kuussa -> pysytään pulssil la ja reagoidaan r ipeäst i
Kehitysideat  ja toiveet  otetaan i lol la vastaan, ja niitä viedään eteenpäin
Rekrypalkkio pysyvään rekrytoint i in johtaneesta vinkistä
Kannustamme omassa työnteossa autonomiseen tekemiseen: vapautta ja vastuuta
Maksamme alallamme kilpailukykyisen palkan, jonka muodostumiseen voi itse vaikuttaa
ahkeruudella ja oman osaamisen kehit tämisellä. Kuuden ensimmäisen kuukauden ajalta
minimipalkka on 15,00 € / h.
Connect ion House kompensoi t ietotekniikan käytöstä ja autoilusta aiheutuvat  päästönsä
ostamalla kot imaista uutta hii l inielua. Uusia puita on istutettu mm. Kangasalle.


