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K.Hartwall Oy Ab on vakavarainen suomalainen perheyritys joka toimittaa rullakoita ja muita 
logistiikkaratkaisuja päivittäistavarakaupalle sekä juoma-, elintarvike-, logistiikka- ja 
meijeriteollisuudelle. Yritys perustettiin 1932, se toimii globaalisti ja työllistää tällä hetkellä 
noin 170 henkilöä Suomessa. Yrityksen Suomen yksikkö toimii Sipoossa Sipoonlahden 
teollisuusalueella 25 km etäisyydellä Helsingistä ja Porvoosta aivan moottoritien varrella. 

Haemme Söderkullan tehtaalle 

 
TUOTANTOTYÖNTEKIJÖITÄ 

määräaikaiseen tai vakituiseen työsuhteeseen täydentämään tuotantotiimiämme. Ydinosaamisemme 
on langan ja putken työstäminen, vastus- ja kaarihitsaus sekä pintakäsittely. Asiakkaillemme 
haluamme olla luotettava kumppani, joka täyttää sovitut laatuvaatimukset ja toimittaa sovitussa 
ajassa. 

Haemme sekä vastavalmistuneita nuoria että kokeneita ammattilaisia, miksei alanvaihtajiakin, mutta 
erityisesti hitsauskokemusta omaavia tai sen hankkimisesta kiinnostuneita henkilöitä. Tarvitset 
suomen, ruotsin tai englanninkielentaitoa ja ajoneuvon työmatkoihin, sillä työ on 3-vuorotyötä ja 
sijaitsee Sipoon Söderkullassa. 

Eduksesi katsomme: 

- Metallialan peruskoulutus tai muu tuotantotyön koulutus tai kokemus 
- Hyvä fyysinen kunto 
- Joustavuus, ripeys ja tarkkuus 

Tarjoamme perusteellista perehdytystä tehtävään, kilpailukykyisen työn tulokseen perustuvan 
palkkauksen ja tuetun kuntoilutoiminnan lisäksi mukavaa tekemisen meininkiä sitoutuneessa 
työporukassa. Lisätietoa tehtävästä antaa tuotantoyksiköstä vastaava Tom Martin puh.0405241072. 
Soita ja kerro itsestäsi tai lähetä kirjallinen hakemus sähköpostitse osoitteeseen tom.martin@k-
hartwall.com. Avoimet paikat täytetään kun sopivat henkilöt löytyy joten toimi heti!  
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K.Hartwall Oy Ab is a strong family-owned company which supplies roll containers and other 
logistics solutions to the retail, beverage, postal & logistics and automotive industries. The 
company was founded in 1932. We deliver our solution to more than 65 countries worldwide 
and currently employ 170 workers in Finland. Our headquarter and main plant are located in 
the SipoonLahti industrial area, just by the motorway, 25 km east from Helsinki or Porvoo. 

We are looking for temporary and permanent 

 
PRODUCTION WORKERS 

to join our production team in Sipoo. Our core expertise is working with wire and tube, resistance and 
arc welding as well as surface treatment. We take pride in being a reliable partner who fulfills agreed 
quality requirements and deliver within agreed timeframe. 

We are looking for both recent graduates and experienced professionals, why not field changers too, 
but especially  people with welding experience or the intention and interest of getting experienced. 
You need language skills in English, Finnish or Swedish and probably a vehicle to commute to the 3-
shift work in Söderkulla, Sipoo. 

We appreciate: 

- Basic training in the metal industry or other productional training or work experience 
- Good physical condition 
- Flexibility, promptness and precision 

We offer thorough induction to the task, competitive salary based on the result of the work, 
supported fitness activities and team spirit in a dedicated work team. Additional information is 
provided by the Head of the Production Unit Tom Martin tel. 0405241072. Call or send a written 
application to tom.martin@k-hartwall.com.  

We continuously need more hands so do not hesitate to contact us at once!  
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