Rivents etsii tulevia tapahtuma-alan timantteja!
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Rivents Oy on tapahtumatoimisto, joka tuottaa ja johtaa tapahtumia sekä tekee niihin
myyntiä ja markkinointia. Tuotamme tapahtumia laajalla skaalalla kotimaisista
kansainvälisiin urheilutapahtumiin, sekä suoriin TV-lähetyksiin, yritystilaisuuksiin ja
isoihin gaaloihin.
Riventsin rautainen tiimi tekee tapahtumia tyylillä ja taidolla. Intohimonamme on
tapahtumatuotannon kehittäminen ja heittäydymme rohkeasti eri tilanteisiin.
Rakastamme tapahtumien hektisyyttä ja on motivoivaa tehdä työtä arvokkaiden
asioiden eteen eri tapahtuma konsepteissa. Meille tiimihenki on kaikki kaikessa - se
että kaikilla on mukavaa ja hauskaa tehdä yhdessä töitä - näkyy kaikessa
tekemisessä myös ulospäin asiakkaalle ja yhteistyötahoille! Etsimme myös
harjoittelijoiltamme samanlaista asennetta työtehtäviin.
Rivents etsii kahta tapahtumatuotannon harjoittelijaa ja yhtä markkinoinnin
harjoittelijaa. Haku ja haastattelut toteutetaan syyskuussa 2022. Harjoittelu alkaa
3.10. tai sovitusti. Harjoittelun kesto on sovittavissa, mutta suosittelemme vähintään
3 kuukauden harjoittelua, jotta saat mahdollisimman monipuolisen harjoittelujakson.
Harjoittelu toteutetaan osittain lähi- ja etätyönä. Toimistomme sijaitsee Helsingissä.
Haemme reipasta asennetta ja kiinnostusta alaa kohtaan.
Olet hakemamme henkilö, jos tunnistat itsesi tästä:
● Olet avoin ja ulospäin suuntautunut
● Pystyt työskentelemään itsenäisesti, mutta olet aktiivinen tiimipelaaja
● Haluat haastaa itseäsi ja pidät uuden oppimisesta, et mene sieltä missä aita
on matalin
● Olet asiakaspalveluhenkinen ja pystyt toimimaan hektisissä tilanteissa
Rivents tarjoaa:
● Ykköspaikan Suomen tunnetuimmissa tapahtumissa, sekä näyteikkunan
kansainvälisiin tapahtumiin
● Kokeneen ja nuorekkaan tiimin, sekä rennon ja opettavan työilmapiirin
● Pääset verkostoitumaan tapahtuma-alan innostavaan yhteisöön
Tuotannon harjoittelijan tehtävänkuvausta:
●
●
●
●

Tuotannoissa avustaminen
Asiakaspalvelu
Asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kontaktointi
Tapahtumien rakennuksessa ja purkamisessa avustaminen

● Järjestelmien (GEST & Monday) käyttäminen - koulutamme nämä järjestelmät
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Markkinoinnin harjoittelijan tehtävänkuvausta:
● Olet innokas ja idearikas ja haluat olla mukana ideoimassa ja toteuttamassa
tapahtumien viestintää ja markkinointia
● Sosiaalisen median sisällön tuottaminen
● Sosiaalisen median päivittäminen
● Hallitset videoiden yksinkertaista editointia
● Tarvittaessa pystyt muokkaamaan kuvapohjia Photoshopilla, InDesingilla jne.
vastaavalla ohjelmalla.
Haastattelemme jo hakuaikana potentiaalisia hakijoita, joten ole aktiivinen ja hae
nopeasti, mikäli tehtävä kolahti sinuun. Mahdollisuus tulevaisuudessa
työllistymiseen firmassa. Jätä vapaamuotoinen hakemuksesi 25.9.2022 mennessä
osoitteeseen: info@rivents.fi
Linkkaa mukaan mahdolliset suosittelijat ja työnäytteesi.
Rivents Oy
Reea Härö
Palvelu- ja hallintojohtaja
info@rivents.fi
www.rivents.fi
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