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Uusia kumppanuuksia etsimässä – Cramo
mukana opiskelijayhteistyössä
Opiskelijayhteistyö on otettu Cramolla yhdeksi vuoden 2019 teemaksi.
Yhteistyöhön kuuluu vahva osallistuminen urapäivä-tapahtumiin ympäri
Suomen, joissa kumppanina on mm. Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry.

Palaute tapahtumista on ollut hyvää sekä opiskelijoiden, että cramolaisten
puolelta. ”Ylläspoweria tapahtuma oli todella fantastinen. Pääsimme hyvään
keskusteluun opiskelijoiden kanssa”, kertoo paikan päällä edustanut
myyntipäällikkö Jani Euro. Tapahtumissa opiskelijat pääsevät kuulemaan
minkälaisia paikkoja ja työtehtäviä Cramolla on, sekä siitä, minkälaista on

cramolaisen arki eri yksiköissä.
Keskustelua herättää perinteisten kesä- ja harjoittelupaikkojen lisäksi Cramon
pyrkimys digitalisaation edelläkävijyyteen, jonka näkyvimpänä merkkejä on
uudistettu verkkopalvelu. ”Ajattelemme Cramolla, että olemme tulevaisuuden
muokkaajia ja suunnannäyttäjiä sekä rakennus- että vuokrausalalla. Myös
meille hakevien ja tulevien henkilöiden halutaan olevan kiinnostuneita alan
kehittämisestä ja digitalisaatiosta, sekä uuden luomisesta”, kertoo Cramon
markkinointipäällikkö Kaisa Tiira-Vahala.

Cramo hakee nyt kesätöihin noin kolmeakymmentä avointa,
asiakaspalveluhenkistä ja oma-aloitteista tekijää. Kesätyöpaikat
löytyvät tästä

Cramo mukana opiskelijatapahtumissa keväällä
14.1. RIA Yrityspäivä NOVIA, Raasepori
16.1. RIA Yrityspäivä SAIMIA, Lappeenranta
29.1. Nuorjäsenten TalviRIAha 2019, Helsinki
11.-13.2. Opiskelijaseminaari Ylläspoweria, Ylläs
26.2. Urapolkuja-yrityspäivä Metropolia Ammattikorkeakoulu, Helsinki
14.3. Isona Insinööriksi 2019, Rovaniemi
4.4. Cramo tutuksi -päivä, Vantaa. Cramon vieraana Kehitysvammaisten
Palvelusäätiö sr.
25.5. RIA-Race seikkailukisa, Jyväskylä
Kiinnostaako kumppanuus Cramon kanssa? Lue lisää tästä ja ota meihin

yhteyttä!

Cramo on täyden palvelun rakennuskonevuokraamo, joka tarjoaa myös
rakentamista, saneeraamista ja kunnossapitoa tukevia palveluja. Kannamme
vastuun paitsi hyvästä asiakaspalvelusta, myös toimitusten aikatauluista ja
kaluston ja palveluiden ensiluokkaisesta laadusta. Haluamme lisätä
asiakkaidemme tehokkuutta ja tuottavuutta työmaapalveluiden ja digitaalisten
ratkaisujemme avulla.
Cramo Finland Oy on osa Boels-Cramo -konsernia. Olemme alamme johtavia
tekijöitä Euroopassa. Boels-Cramolla on toimintaa 17 maassa ja 750
toimipisteessä, joista 200 sijaitsee Pohjois-Euroopassa. Suomessa toimimme n.
450 henkilön voimin yli 50 toimipisteessä kautta maan. Cramo Finlandin
liikevaihto on 95,2 milj. euroa (2019). Palvelemme Suomessa n. 17 000 asiakasta.
Asiakaskuntaamme kuuluu yrityksiä rakennusteollisuuden ja muun teollisuuden,
kaupan sekä julkisen sektorin alalta. Olemme jakamistalouden edelläkävijöitä.
Tutustu meihin osoitteessa www.cramo.fi ja verkostoidu kanssamme!
#cramo #weareshapers
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