
Skydive Finland ry on Suomen suurin ilmailuyhdistys, jolla on noin 900 jäsentä. Toimimme pääasiassa Utin

lentokentällä, jossa hyppäämme  vuosittain n. 10 000-14 000 hyppyä. Yhdistys työllistää kaksi vakituista

työntekijän sekä joka kesä 4-5 kausityöntekijää.

Haemme palvelukseemme

DZ koordinaattoria

DZ koordinaattorina tulet toimimaan toisen DZ koordinaattorin työparina.

DZ-koordinaattorin työtehtävät ovat moninaisia ja vaihtelevia ja niihin voi kuulua esim. seuraavia asioita:

vastaat hyppykeskuksen toimintaan sekä yhdistyksen hallintoon ja taloushallintoon liittyvistä tehtävistä,

osallistut yhdistyksen hallituksen kokouksiin ja toimit tarpeen mukaan sihteerinä. Huolehdit muun muassa

markkinoinnin käytännön toteutuksesta, kursseja (sekä TDM- että NOVA) koskeviin tiedusteluihin

vastaamisesta ja kurssivarausten vastaanottamisesta. Päivittäinen kommunikointi ja nopea reagointi esim.

sähköposteihin ja puheluihin on osa hyvää asiakaspalveluamme. Tuet hyppytoiminta- ja

vapaaehtoisorganisaatiota sekä osallistut kerhon toiminnan kehittämiseen. Kesäkaudella toimit

kesämanifestien ohjaajana ja esimiehenä ja olet aktiivisesti mukana hyppytoiminnan pyörittämisessä.

Roolin mahdollisuudet ovat monipuoliset ja tarkka työnkuvan painotus ja työtehtävät muotoillaan yhdessä

valitun henkilön kanssa.

Toimipaikkasi on aktiivikaudella Utissa, aktiivikauden ulkopuolella mahdollisuus työskennellä etänä.

Työsuhde on vakituinen. Aloituspäivä on joustava, mutta toivomme aloitusta viimeistään toukokuun

alkupuolella, mahdollisuuksien mukaan jo aikaisemmin.

Tarjoamme sinulle nyt ainutlaatuisen mahdollisuuden kehittää itseäsi laskuvarjohyppytoiminnan

ammattilaisena Suomen suurimmassa hyppykeskuksessa, monipuolisia, vastuullisia työtehtäviä sekä iloisen

ja avoimen työskentelyilmapiirin.

Etsimme “jalat maassa”-tyyppiä. Odotamme sinulta:

- kokemusta laskuvarjohyppytoiminnasta

- organisointi- ja yhteistyökykyä

- proaktiivista otetta ja kykyä oma-aloitteiseen työskentelyyn

- Iloista asiakaspalvelu otetta

- paineensietokykyä

- joustavuutta

- tyypillisten toimisto-ohjelmien hallintaa

Eduksi katsotaan mm:

● Aikaisempi kokemus urheilujärjestössä työntekijänä tai ilmailuyhdistyksen vapaaehtoistoiminnassa

● Kouluttajakelpoisuudet (VPK / NHM / THM / HM)

● Taloushallinnon tuntemus

● Markkinointi / graafinen osaaminen

● Ajokortti

Skydive Finland ry Hyppykeskus (Utti) www.skydivefinland.fi
PL 82 Lentoportintie 85 Y-tunnus 0202189-2
00251 Helsinki 45410 Utti ALV rek.



Vapaamuotoiset hakemukset palkkatoivomuksineen ja ansioluetteloineen pyydetään toimittamaan

31.1.2023 mennessä hallituksen puheenjohtajalle Hannamari Rissaselle

(hannamari.rissanen@skydivefinland.fi). Haastattelut järjestetään helmikuun aikana.

Lisätietoja antaa hallituksen puheenjohtaja Hannamari Rissanen (hannamari.rissanen@skydivefinland.fi) tai

DZ-koorinaattori Satu Ahola (satu.ahola@skydivefinland.fi).
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