
1. Iнформація 
2. AVI Työsuojeluviranomainen, Yправління з охорони праці (AVI), всі питання зв'язані з 
працевлаштуванням, контролює робочі місця,  радить в питаннях робочих відносин як 
роботодавців, так і шукачів роботи.   
3. Uudenmaan TE-Toimisto, ТЕ офіс району Уусімаа 
4. Omnia, навчальний заклад Омнія 
5. Omnia, навчальний заклад Омнія 
6. Laurea, навчальний заклад Лауреа 
7. Laurea, навчальний заклад Лауреа 
8. Espoon kaupunki, місто Еспоо послуги для імігрантів = Привіт Еспоо  (Helloo Espoo), 
Центр Допомоги Українцям в місті Еспоо (Ukraine Help Center Espoo), офіційний 
консультаційний пункт 
9. Espoo Catering, сфера обслуговування харчування  міста Еспоо,  50 000 обідів в день, 
майже 500 працівників. 
10. YritysEspoo мережа обслуговування бізнесу, послуги для роботодавців в одному місці 
11. Palvelukeskus Helsinki, центр обслуговування міста Гельсінки, постійна та тимчасова 
робота в Гельсінкі, щоденно 40 відкритих робочих місць. 
11a City Oy Helsinki, Education Division, відділ освіти міста Гельсінкі, справи, зв'язані зі 
школою 
12 Trimble, міжнародна компанія, робочі місця по всій Європі,  ohjelmistokehitysyötä ( 
Інженер-програміст, розробник Full Stck, інженер DevOps, Energy інженер, спеціаліст із 
програмного забезпечення і т.д.), українці там вже працюють! 
13 Nokia сотні робочих місць, в основному технічні, наприклад розробник програмного 
забезпечення, підходьте сміливо! 
14 McDonalds 
15 Hesburger,   8000 працівників, в Фінляндії 279 ресторанів 
16 Nobina Nobina це є найбільшим і найдосвідченішим автобусним оператором у 
скандинавських країнах, навчання на водія автобусу з допомогою ТЕ офісу, їм потрібні 
теж монтажники та робітники в майстерні. 
17 Kesko Oyj мережа магазинів і складів, приймає на роботу коло 700 працівників 
логістики, потрібна англійська, досвіду роботи не потрібно, на місці інструктаж щодо 
роботи. 
18 Lidl Suomi магазин, багато робочих вакансій продавцями і робота на складі. 
19 Bolt works одна з найбільших компаній кадрового забезпечення,  вакансії в ресторанній 
індустрії, помічник на кухні, посудомийки, потреба в кухарях і офіціантах, програма 
навчання Bolt Career, також будівництво, промисловість, логістика та обслуговування 
будинків. 
20 Attendo;  ведуща організація, яка надає громадські послуги 
21 HUS   Helsinki University Hospital,  Лікарня Університету Гельсінкі 27000 працівників, 
другий по величині найбільший роботодавець у Фінляндії 
22 Barona,  великий роботодавець, кадрове забезпечення. 
23 Esperi друга по величині в Фінляндії організація, яка забезпечує житлові послуги. 
24 Staffpoint, кадрове забезпечення. 
25 Go on Helsinki, кадрове забезпечення, обслуговування клієнтів, продажі 



26 Rax Pizzabuffet, ресторан 
27 Eazy, кадрове забезпечення, більше 
 20000 робочих міст щорічно 
28 SOL, прибирання, коло 300 нових робочих місць у столичному регіоні, прибиральники 
шкіл, прибиральники офісів, прибиральники під'їздів, готелів та інші. 
29.LOBBY TABLES 
30 Lisäpalvelu Helsinki, додаткові послуги міста Гельсінкі: ресторанне господарство, кухар, 
офіціант, посудомийки і т.д. будівельна індустрія, підсобники на будівництві, 
риштувальник, майстер по ізоляції, столяр, електрик, прибиральник, можливість отримати 
постійну роботу. 
31 Posti, пошта 
31a  Ukrainians in Finland, Ukraina-yhdistys ry, Товариство Українців в Фінляндії 
32 Rekrytointi.com, кадрове забезпечення 
33 RTK-Palvelu 
Спеціалісти з послуг в сфері нерухомості, прибиральники по всій країні для різних локацій, 
обслуговування будинків 
34 Spartao, суші бари по всій Фінляндії, робоча мова англійська, можливий навчальний 
договір  (oppisopimus) 
35 Sorcolor, зовнішнє та внутрішнє фарбування 
36 Mapvision, шукає спеціалістів інженерів ( software, hardware), офіційна мова англійська, 
технологія унікальна, мета — участь у комплексному оновленні промислового 
виробництва. 
37 Rekrydiili, кадрове забезпечення 
38 Remmi, працівне обслуговування 
39 Fiabil, кадрове забезпечення, промисловість, будівництво, виробництво м'яса 
40 Henkilöstöpalvelu Heimo, 
кадрове забезпечення, наймає кваліфікованих, старанних працівників у різних галузях, 
головним чином у південній Фінляндії 
41 Inhouse Partners, основною галуззю є клінінгові послуги, розташовані в Гельсінкі, також 
можлива праця в інших місцях, таких як Тампере 
42 Klario Oy, консультація менеджмента. 
43 Livering Oy, аутсорсингові послуги з продажу стендів. 
44 Maximus Oy, вакансії в будівництві, потрібні електрики, монтажники, будівельники, 
зварювальники, арматурщики, прибиральники, 500 вакансій, ласкаво просимо 
поспілкуватись до нашого стенду! 
45 N-Clean oy, робота по всій Фінляндії, понад 1000 вакансій, прибиральниці/домробітниці, 
допомога освоїти нову роботу, відсутність мови не перешкода! 
46a JP-Työnvuokraus, кадрове забезпечення; наймає співробітників для всіх галузей і 
завдань від ручної роботи, ІТ до адміністративних робочих місць. 
46b  SRG-Urakointi, місцезнаходженням є місто Тампере, будівельна компанія 
47a Tekijä Rent, кадрове забезпечення, аренда працівників і обладнання разом або 
окремо, працює в будівництві, промисловості та логістиці, малярі, муляри, тощо. 
47b Favoram Oy, будівельна компанія, розташована в Еспоо, невеликий роботодавець 
48 a Burgal Oy, кадрове забезпечення,  henkilöstövuokraus, невелика компанія в Гельсінкі 



48b Diana Care oy, догляд за людьми похилого віку 
49a Dementiakoti Villa Tapiola, потрібна прибиральниця на постійну роботу   
49b Aiedus Education, галузь навчання, дігітальний напрямок 
50a  Testa Victus Oy, дім безпеки та навчання 
50b  Karriärcenter Arabia, центр кар'єри 
51a Vipu, дігітальний маркетинг 
51b  Home Accommodation, домашнє проживання 
52a Omnian nuorten työpaja, молодіжна майстерня Омнії 
52b  Suomen pakolaisapu, Фінська допомога біженцям 
53 Starup Refugees, соціальна інновація для іммігрантів в Фінляндії- підтримка у 
працевлаштуванні та підприємництві. 
54 Espoo Lutheran church, Лютеранська церква міста Еспоо 
55 Панельна дискусія 
56 Iгровий майданчик 


