
Työllistä taidolla 
Kasvua onnistuneilla rekrytoinneilla - apunasi osaavat
yrittäjät ja kokeneet rekrytoijat.

PRO GROWTH CONSULTING OY



Onko yrityksesi kasvussa?
ETSITKÖ PARHAITA OSAAJIA VAI HARKITSETKO
HARJOITTELIJAN PALKKAAMISTA? POHDITKO,
MITÄ REKRYTOINTI MAKSAA TAI MITÄ
TYÖNANTAJANA TOIMIMINEN SINULTA
EDELLYTTÄÄ? HALUAISITKO TIETÄÄ, MITÄ
TUKIA ON OLEMASSA TYÖNTEKIJÄN
PALKKAUKSEEN?

Onnittelut! Olet siis yksi niistä yrittäjistä, jotka ovat luomassa kasvua ja
työpaikkoja Suomeen. Se on hatun noston paikka. Me autamme sinua
eteenpäin rekrytoinnin onnistumiseksi ja yrityksesi kasvun turvaamiseksi.
Uskomme, että parhaiten yrittäjän rekrytointihaasteet tuntee ja tunnistaa
toinen yrittäjä. Siksi me olemme sinulle oiva kumppani.



Me Pro Growthilla
haluamme auttaa sinua!

    

Saat meiltä realistisen näkemyksen yrityksesi
työllistämismahdollisuuksista.
Löydämme sinulle parhaiten sopivat
rekrytointikanavat ja -toimenpiteet.  
Tuotamme konkreettisen ja hyödyllisen
kehittämissuunnitelman rekrytoinnin tueksi.
Olemme aidosti apunasi koko prosessin ajan.    

Sinun menestyksesi on meidän
tavoitteemme!



KEITÄ ME OLEMME?

JENNI KIHO

Konsultointikokemus 6 v.
Yritysjohdon kokemus 10 v

jenni.kiho@progrowth.fi
050 5474299

BBA
Liikkeenjohdon konsultti, 

Myynnin ja markkinoinnin valmentaja

Erityisosaamistamme: myynti ja markkinointi, yritystoiminta ja johtaminen, asiakkuuksien johtaminen, rahoitusjärjestelyt
ja kansainvälinen liiketoiminta, digitaalinen markkinointi.

VIRPI EUROPAEUS

Konsultointikokemus 19 v.
Yritysjohdon kokemus 16 v. 

virpi.europaeus@progrowth.fi
050 5052888

VTM
Yrittäjä,

Liikkeenjohdon konsultti 
ja valmentaja

ERKKI TUOMI

Konsultointikokemus 11 v.
Yritysjohdon kokemus 19 v.

erkki.tuomi@progrowth.fi
050 67662

KTM
Yrittäjä

Liikkeenjohdon konsultti 
ja valmentaja

HELI VUOKSIMAA

Konsultointikokemus 6 v.
Yritysjohdon kokemus 10 v. 

heli.vuoksimaa@progrowth.fi
040 847 9380

KTM
Liikkeenjohdon konsultti 

Myynnin ja markkinoinnin valmentaja



Näin etenemme

Valitset Pro Growthin kumppaniksesi.
Soitamme sinulle ja varaamme tapaamisajan.
Tapaamme henkilökohtaisesti joko toimistollamme
Helsingissä tai haluamallasi paikkakunnalla
Uudellamaalla. Palvelun voi toteuttaa myös
etäyhteydellä.
Tapaamisissa ja niiden välissä keskitymme kanssasi
löytämään parhaan tavan työllistää sekä
tuotamme sinulle
konkreettisen kehityssuunnitelman, jota
noudattamalla onnistut varmasti.
Olemme tukenasi tarvittaessa myös jatkossa.

1.
2.
3.

4.

5.



Miksi sinun kannattaa valita Pro Growth?
YRITTÄJYYDEN YMMÄRRYS

Olemme itsekin yrittäjiä ja toimimme yrittäjämäisen tehokkaasti ja
käytännönläheisesti.
PITKÄ KOKEMUS REKRYTOINNISTA

Olemme itse onnistuneet usein rekrytoinneissa ja oppineet omista
epäonnistumisistamme. Tiedämme omasta kokemuksesta, miten suuri askel
työntekijän palkkaaminen yrittäjälle on.  

KASVUYRITYSTEN SYVÄLLINEN TUNTEMUS

Työskentelemme jatkuvasti erilaisten kasvuyritysten kanssa ja autamme asiakas-
yrityksiämme rekrytoimaan osana kasvustrategian toteutusta. Olemme itse yrittäjinä
tehneet samaa jo yhteensä 40 vuotta.



Ota yhteyttä!
TEHDÄÄN UNELMASTASI TOTTA!

PRO GROWTH CONSULTING OY
Antinkatu 3 D 7. krs, 00100  Helsinki

progrowth.fi, info@progrowth.fi

Työllistä taidolla on Uudenmaan TE-toimiston ja ELY-keskuksen
valtakunnallisesti tarjoama maksuton asiantuntijapalvelu

yrittäjäasiakkaille. Palvelussa neuvotaan yrittäjiiä rekrytoinneissa ja
muissa työvoiman hankkimisen tavoissa sekä työnantajana tai –

teettäjänä toimimisessa. Tavoitteena on, että työ- tai sopimussuhteet
alkaisivat mahdollisimman hyvin ja tukisivat yrityksen kasvua. Palvelua
tuottavat TE-toimiston sopimuskumppanit, joista voit valita mieleisesi.

ILMOITTAUDU TYÖLLISTÄ TAIDOLLA -PALVELUUN TÄÄLLÄ

http://www.progrowth.fi/
https://link.webropolsurveys.com/S/95DEFB0C06FEB8A2
https://link.webropolsurveys.com/S/1AA81B1E0166E483

