Tule mukaan tekemään
lahtelaista urheiluhistoriaa

Salppurin kisojen 100-vuotisjuhlakisat järjestetään Lahdessa 24.-26.3.2023.
Tule mukaan rakentamaan kansainvälistä suurtapahtumaa loistavassa tiimissä.
Tapahtuma tarvitsee monipuolista osaamista ja tarjoaa työharjoittelun avulla
ainutlaatuisen mahdollisuuden kartuttaa työkokemusta, kielitaitoa ja luoda
suhteita tulevaisuuteen.
Tutustu avoinna oleviin tehtäviin ja laita vapaamuotoinen hakemus CV:n kera.
Kerro meille osaamisestasi ja kiinnostuksen kohteistasi, missä haluaisit kehittyä
ja millaiset työtehtävät tukisivat parhaiten opintojasi. Tulemme huomioidaan
valinnoissa hakijoiden osaamisen lisäksi kiinnostus kehittyä tietyissä tehtävissä.
Hakijoilta odotamme oma-aloitteisuutta ja rohkeaa asennetta tarttua toimeen.
Paikat täytämme sopivan henkilön löydyttyä, joten älä aikaile, vaan laita
hakemusta tulemaan.

Avoinna olevat
harjoittelupaikat

1. Myynti ja kumppanuudet
Tässä tehtävässä toimit pääsihteerin ja kaupallisen johtajan assistenttina.
Monipuolisten tehtävien avulla kartutat työkokemusta, kielitaitoasi ja saat
mahdollisuuden luoda suhteita tulevaisuuteen.
Harjoittelu alkaa syksyllä 2022. Tässä loistava tilaisuus pitkälle harjoittelujaksolle.

2. Tuotanto ja yleisöpalvelut
Tapahtuman tuotanto ja yleisöpalvelut muodostavat asiantuntijatiimin, johon
haemme useampaa harjoittelijaa ja projektityöntekijää. Tehtävät tulemme
jakamaan tarkemmin tiimin sisällä. Tehtäväjaossa huomioidaan tekijöiden
osaaminen ja kiinnostus kehittyä tietyissä tehtävissä.
Monipuolisia työtehtäviä tässä tiimissä:
• Tapahtuman vapaaehtoisten viestintään ja tietojen koordinointiin liittyvät
tehtävät.
• Yleisöpalveluiden työtehtäviä:
▪ viestintään ja markkinointiin liittyviä tehtäviä viestintäpäällikön apuna
▪ kilpailuaikataulujen ja oheisohjelmien aikataulutuksen suunnittelu ja
koordinointi
▪ tapahtuman oheisohjelmien suunnittelu, tuotanto ja toteutus
▪ yhteistyö sidosryhmien ja kumppaniorganisaatioiden kanssa.
• Tapahtumalogistiikkaan, hankintoihin ja rakentamiseen liittyvät tehtävät.
• Tapahtuman opasteet, ilme ja somistaminen.
• Tapahtuman akkreditointi.
• Tapahtuman catering kokonaisuuteen liittyvät tehtävät.
Tuotantoon liittyvät harjoittelut ovat pituudeltaan 3–6 kk.

3. Sport | Joukkuepalvelut
Tässä tehtävässä toimit kilpailupäällikön assistenttina. Luvassa on todella
monipuolisia työtehtäviä ja loistava mahdollisuus kehittää kielitaitoa
kansainvälisessä tapahtumassa.
Tehtävät sisältävät:
•
monipuolisia viestinnällisiä työtehtäviä, kuten sisällöntuotantoa
FIS:n järjestelmään ja Salppurin kisojen verkkosivuille
•
kilpailualueiden ja tilojen suunnittelua
•
tiiviistä yhteistyötä tuotantotiimin kanssa.
Toivomme hakijalta halua työskennellä myös englanniksi. Muu kielitaito
katsotaan eduksi. Harjoitteluaika sijoittuu loka-marraskuusta maaliskuulle.

4. Salpausselän kisojen 100-vuotis juhlatapahtuma
Salppurin kisojen kunniaksi järjestetään 100-vuotiskonferenssi: The next 100 years
sekä juhlagaala 23.3.2023. Yhden päivän aikana toteutetaan kaksi tapahtumaa.
Tämä tapahtumakokonaisuus etsii 1–2 hengen tiimiä, joka yhdessä projektipäällikön kanssa vastaa kaikista tapahtumapäivään liittyvistä työtehtävistä.
Työtehtäviin kuuluvat mm. kutsut, ilmoittautuminen, tapahtuman aikataulutus,
cateringin koordinointi sekä tapahtumaan liittyvät hankinnat.

Lähetä hakemus Tomi-Pekalle tai Jennalle, joilta voit myös kysyä lisätietoja
harjoittelupaikoista.
Pääsihteeri Tomi-Pekka Kolu
tomi-pekka.kolu@lahtiskigames.com

Vastaava tuottaja Jenna Nakari
jenna.nakari@lahtiskigames.com

