
Tulevaisuuden tekijöitä Palvelukeskus Helsinkiin



Palvelukeskus Helsingissä huolehdimme palvelujen tuottami-
sesta ja kehittämisestä Helsingin kaupungin toimialoille ja liikelai-
toksille. Meillä on ruokapalvelujen hoitamisesta jo yli 100 vuoden 
kokemus. Päivittäin olemme mukana yli 100 000 ruokahetkessä ja 
lisäämme helsinkiläisten hyvinvointia! 

Toimimme kouluissa, päiväkodeissa, erilaisissa palvelukeskuksissa, 
palvelutaloissa ja sairaaloissa. Tuemme kotona asumista monipuoli-
silla palveluilla, etähoidolla ja teknisillä ratkaisuilla. 

Meillä työskentelee jo noin 1 500 henkilöä. 
Haluatko liittyä joukkoomme? 

Palvelumme:
 Ruokapalvelut 
 Siivouspalvelut
 Puhelinpalvelut 
 Hyvinvointipalvelut 
 Matkapalvelut
 Logistiikkapalvelut

Parasta yhdessä
näkyy kaikessa
toiminnassamme niin 
asiakkaille, sidosryhmille  
kuin henkilöstöllemmekin.

Palvelukeskus 
Helsinki
  1 500 ammattilaista  

yli 600 toimipisteessä
  Helsingin kaupungin  

omistama liikelaitos



Helsingin kaupunki on Suomen suurin työnantaja, 
joka tarjoaa runsaasti erilaisia uramahdollisuuksia 
ammattilaisille, vastavalmistuneille ja harjoittelijoil-
le. Palvelukeskuksessa pääset kehittämään ammat-
titaitoasi ja kouluttautumaan urallasi eteenpäin, 
halutessasi aina esimiestehtäviin asti. Valinnanvaraa 
on paljon; yli 600 toimipistettämme tarjoavat 
monenlaisia urapolkuja. Niinpä voit vaihtaa työ- 
paikkasi sijaintia tai työtehtävää – menettämättä  
jo saavuttamiasi henkilöstöetuja.

Palvelukeskus 
Helsinki 
työnantajana

Ravintola-alan työhön tarjoamme
houkuttelevia työaikoja arkipäivisin 
mm. kouluissa ja päiväkodeissa. 
 
Hoitoalalla on tehtäviä terveydenhoitoalan 
ammattilaisille mm. etähoidon palveluissa. 
 
Puhelinpalveluissa asiakaspalvelijamme 
työskentelevät monipuolisissa tehtävissä mm. 
vaihdepalveluissa sekä kuljetusten välityksessä.
 

Täytä avoin hakemus. 

Mikä sinua kiinnostaa? Uskomme, että meiltä löytyy uusia mahdollisuuksia!



Mikä on 
haave-
ammattisi?

Etsimme motivoituneita tiimipelaajia 
monipuolisiin tehtäviin. Oletpa sitten
tulevaisuuden lupaus tai kokenut konkari, 
hae sinua kiinnostavaa tehtävää 
nettisivuillamme ja liity ammatti-
taitoiseen ja mukavaan joukkoomme. 
Tarjoamme myös työharjoittelu-
paikkoja. 

TULE TOIHIN STAFFPOINTILLE  
PALVELUKESKUS HELSINKIIN!

Paakaupunkiseudun kiinnostavimmat 
toimihenkilo- ja asiantuntijatyopaikat 
www.staffpoint.fi 

kokki

keittiötyöntekijä

asiakaspalvelija

sairaanhoitaja
lähihoitaja

palvelutyöntekijä
yhdistelmätyöntekijä



        

Service Centre Helsinki develops and provides 
services for various sectors and municipal 
enterprises of the City of Helsinki. We have more 
than hundred years of experience in catering 
services. We deliver more than 100,000 meals 
every day and promote the well-being of Helsinki 
residents. We partner with schools, day-care 

centres, various service centres, service homes and 
hospitals. We support living at home with diverse 
services, virtual care and technical solutions.  
We offer a variety of different career opportunities 
for both newly graduated and more experienced 
professionals with Finnish language skills.  
Don’t hesitate to contact us!

We employ approximately 1,500 people. Would you like to join our team?

Our services:
 Food Services
 Cleaning Services
 Telephone Services
 Well-being Services
 Transport Services
 Logistics Services

  1,500 professionals and 
more than 600 locations

  Municipal enterprise owned 
by the City of Helsinki

Service Centre 
Helsinki as  
an employer

Read more.
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Yhdessä  
rakennamme 
älykkäämpää ja hyvinvoivaa
Helsinkiä, joka ennakoi 
kaupunkilaisten tarpeita 
läpi elämän.

tieto.fi/smartersociety

Lue lisää  
Palvelukeskus Helsingin
tarjoamista mahdollisuuksista!
hel.fi/palvelukeskus

Hae meille töihin tai  
harjoitteluun!
Saat verkkosivuiltamme myös 
hakuohjeita ja -vinkkejä.

Elimäenkatu 15
00510 Helsinki
PL 9500
00099 Helsingin kaupunki

Palvelukeskushelsinki


