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ISS TYÖNANTAJANA

Me tarjoamme paikan, jossa voit
kasvaa!
ISS on ollut vuodesta 1901 lähtien yhtä kuin ihmisemme. Meillä eri alojen
osaajat tekevät saumatonta yhteistyötä ja auttavat yhdessä asiakkaitamme
saavuttamaan tavoitteensa. ISS:läisenä työlläsi on tarkoitus: Teemme
maailmasta toimivan luomalla tiloja, joissa on hyvä olla.
ISS:llä voit olla oma itsesi. Me välitämme sinusta ja tarjoamme monipuolisia
uramahdollisuuksia. Urapolkumme voivat viedä myös maa- ja toimialarajojen
yli. ISS toimii yli 30 maassa!
Koulutus, kehitys ja urapolut

Me tarjoamme paikan, jossa voit kasvaa – löydä oma ISS-urapolkusi. Voit tulla oman alasi
erityisosaajaksi, siirtyä toimenkuvasta toiseen tai seurata urapolkuasi yli maa- ja
toimialarajojen. Kannustamme ISS:läisiä luomaan pitkiä urapolkuja. Konkreettinen
esimerkki tarjoamastamme tuesta ovat monipuoliset koulutusohjelmamme. Olemme
hyvin monimuotoinen yritys, jossa ihmisiä kuitenkin yhdistää se, että he ovat kasvaneet
ammatillisesti ja löytäneet uusia, innostavia urapolkuja. Täältä näet esimerkkejä
urapoluista, joita ISS:läiset ovat meillä löytäneet: toissa.iss.fi

Turvallinen ja vastuullinen työpaikka

Hyvinvointisi on meille ensisijaista. Teemme kaikkemme ehkäistäksemme työssä tai
työmatkalla sattuvia tapaturmia ja loukkaantumisia. Haluamme sinun olevan työssäsi
onnellinen ja palaavan terveenä kotiisi joka päivä. Arvostamme monimuotoisuutta sen
kaikissa merkityksissä. Tiimiemme monimuotoisuus on meille tärkeää myös
liiketoimintamme pitkäaikaisen ja kestävän kehityksen kannalta. Yritysvastuuraporttiimme
kokoamme vuosittain tärkeimmät vastuullisuustekomme niin henkilöstön, ympäristön kuin
yhteiskunnankin kannalta: www.issyritysvastuuraportti.fi

Palkka ja edut

Meille on kunnia-asia olla turvallinen työnantaja, joka noudattaa sopimuksia ja maksaa
palkat oikein ja ajallaan. Tuemme henkilöstömme vapaa-ajan hyvinvointia tarjoamalla
jokaiselle ISS:läiselle liikunta- ja kulttuuriedun. Olemme myös neuvotelleet erilaisten
yritysten kanssa tuote- ja palvelualennuksia ISS:läisten hyödynnettäväksi.

Hyvät ihmiset ovat meille tärkeitä

Palkitsemme ja huomioimme työnsä merkityksen oivaltaneita ja sitä turvallisesti tekeviä
työntekijöitämme. Annamme tunnustusta, kun ammattilaisemme onnistuvat, ja
juhlistamme sitä. Esimerkiksi Omena-palkinto myönnetään kuukausittain henkilölle, joka
on tehnyt erinomaista työtä. Ja kun teemme työmme erinomaisesti, teemme maailmasta
toimivan ja asiakkaidemme elämästä ja työnteosta sujuvaa. Tämä motivoi meitä.
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Näin välitämme sinusta

Työterveys ja hyvinvointi
• Tarjoamme lakisääteistä laajemman työterveyshuollon ja eri työelämän
vaiheita tukevat hyvinvointiohjelmat. Hyvinvoinnin eteen tekemästämme työstä
kertoo MIELI – Suomen Mielenterveys ry:n meille myöntämä Hyvän mielen
työpaikka® -merkki.

Osaamisen kehittäminen
• Tarjoamme sinulle paikan, jossa voit kasvaa ja löytää oman ISS-urapolkusi.
Laadukkaalla perehdytyksellä huolehdimme siitä, että tiedät alusta asti mitä
sinulta odotetaan ja mitkä ovat oikeutesi sekä velvollisuutesi. Säännölliset
kehityskeskustelut, ammatillisen osaamisen kehittäminen ja ylläpitäminen,
omaehtoinen kouluttautuminen, esimieskoulutus ja mentorointi mahdollistavat
urakehityksen ja työnkierron.

Palkitseminen ja huomiointi
• Huomioimme poikkeuksellisia ja erinomaisia työsuorituksia, muistamme
merkkipäiviä ja pitkiä työuria. Jaamme joka kuukausi myös Omena-palkintoja,
joiden tarkoitus on rakentaa asiakaskeskeisempää kulttuuria palkitsemalla
työntekijöitä, jotka tarjoavat ainutlaatuisia palvelukokemuksia.

Työolosuhteet
• Pyrimme poikkeuksetta varmistamaan työturvallisuutta ja terveyttä tukevat
olosuhteet sekä tarjoamme asianmukaiset suojavarusteet ja -vaatetuksen.
Johtamisemme perustuu sitoutuneeseen esimiestyöhön. Lisäksi järjestämme
elämäntilanteen mukaan joustavat työjärjestelyt.

Vapaa-ajan edut
• Haluamme, että ihmistemme työ- ja vapaa-aika sekä perhe-elämä ovat
tasapainossa. Siksi tarjoamme jokaiselle liikunta- ja kulttuuriedun sekä
tuotealennuksia eri toimittajilta.

Lisätietoja saat esimieheltäsi ja digilehdestämme
osoitteessa toissa.iss.fi!
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