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ABB on uraauurtava teknologiajohtaja

Mitä

Kenelle

Missä

Energiayhtiöt Teollisuus Liikenne ja infrastruktuuri

~35 % liikevaihdosta ~40 % liikevaihdosta ~25 % liikevaihdosta

Globaalisti

Aasia, Lähi-itä, Afrikka 38 % Amerikka 29 % Eurooppa 33 %

Uraauurtavaa teknologiaa

Tuotteet 58 % Järjestelmät 24 % Ohjelmistot ja palvelut 18 %

~34 miljardin USD:n
liikevaihto

~100 maassa ~135 000 työntekijää
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Henkilöstöstä tutkimuksessa 
ja tuotekehityksessä

Kesätyöntekijää

Avainlukuja

5 300
Henkilöstön määrä

~1/7

Liikevaihto (2017)

2,3 miljardia €

Tuotantokeskittymät sijaitsevat 
Helsingissä, Vaasassa, 
Porvoossa ja Haminassa

131 miljoonaa €

Tutkimukseen ja 
tuotekehitykseen
#4 suurin t&k-investoija
Suomessa

~1 100
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ABB:llä suunnittelua, valmistusta ja Service-toimintaa 
ympäri Suomea

Pitäjänmäki, Helsinki

Moottorit

Generaattorit

Taajuusmuuttajat

CPM-energianhallinta-
järjestelmät ja paperikone-
käyttöratkaisut

Vuosaari, Helsinki ja Hamina

Azipod®-ruoripotkuri-
järjestelmät 

Vaasa

Moottorit

Muuntajat

Sähköverkon ohjaus- ja 
suojauslaitteet

Pienjännitetuotteet ja –
järjestelmät

Sähkön siirto- ja 
jakelujärjestelmät

Voimantuotannon järjestelmät

Prosessiteollisuuden 
kokonaisprojektointi 

Porvoo

Sähköasennustuotteet

ABB palvelee kaikkialla Suomessa

Vaasa

Helsinki, Pitäjänmäki ja Vuosaari
Porvoo

Hamina

Sodankylä

Kajaani

Kuopio

Joensuu

Tornio

Oulu

Jyväskylä

Lappeenranta

Varkaus

Raahe

Kokkola
Pietarsaari

Pori
Tampere

Turku

Kouvola

Vantaa

Helsinki
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Parhaat haluavat työskennellä huippuluokan yrityksessä

ABB on yksi maailman kansainvälisimmistä 
yrityksistä

Avoin, joustava ja kaikki huomioon ottava 
kulttuurimme houkuttelee huipputekijöitä

ABB haluaa olla erinomainen yhteiskuntavastuun 
kantaja

Tavoitteena johtamisen kulttuuri kaikilla tasoilla
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Opiskelijayhteistyö

- ABB tekee systemaattista opiskelijayhteistyötä kaikkien
koulutasojen kanssa

- Yliopistot

- Ammattikorkeakoulut

- Ammattiopistot

- Lukiot ja peruskouluts

- Harjoittelumahdollisuudet nuorille

- Kesätyöt (vuosittain yli 1000 kesäharjoittelijaa)

- Trainee –ohjelmat

- Osa-aikaharjoittelut (n. 220 harjoittelijaa vuosittain)

- Työssäoppiminen

- Diplomityöt ja lopputyöt (n. 100 vuodessa)

- Vakituiset rekrytoinnit (v. 2017 rekrytoimme 308 uutta
osaajaa)
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Heidi Pyykkö
Customer Service Manager
ABB Oy, Drives, Drives Service
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Ura ABB:llä

2007 2015 20182011

3 eri harjoittelijaroolia

Valmistuminen ja 
kokoaikaiseksi 
muuttuminen

Asiakaspalvelupäälliköksi 
Drives Serviceen

Lopputyö 
ABB:lle

Tällä hetkellä:
- reilun 20 hengen tiimin esimies ja globaalin Service Centerin asiakaspalvelupäällikkö
- tiimi käsittelee 12 000 tilausriviä kuukaudessa (n. 60% lähetetään samana päivänä kuin 

tilataan), mutta se muodostaa vain noin 15% tiimin työn kuvasta. Loppu koostuu 
proaktiivisesti asiakaspalvelutyöstä ja haasteiden ratkomisesta.

- 7 kesätyöntekijää joista 5 jatkaa harjoittelijana ympäri vuoden
- 1 lopputyön ohjaus per vuosi
- ABB Ambassador-toimintaan osallistuminen ja kouluprojektien ohjaus
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Kaikki mitä teet rekrytoidessa, perehdyttäessä ja töissä ollessa muokkaa kesätyöntekijän
työnantajakuvaa ja ymmärrystä organisaatiosta

Miten löytää harjoittelija? Kesätyöfestarit/opiskelijayhteistyö, hakemukset, kouluprojektit ja  
suorat kontaktit

Mikä on tärkeää ennen aloittamista? Työnantajamielikuvan luonti kaikissa
hakuvaiheissa, realistinen kuvaus tulevasta roolista, yhteydenpito ennen
aloittamista, suunnitella kattava koulutusohjelma, kertoa ensimmäisten päivien
kulku ja koulutusohjelma etukäteen, aloituspaketin (sis. esim. tiimin kuvat, 
huonekartan ja organisaatiokaavion) antaminen ensimmäisenä päivänä

Entä aloittamisen jälkeen? Tutustuttaa toisiin tiimeihin ja ottaa mukaan täysipainoisesti
tiimin tekemiseen. Pitää säännöllisesti palautekeskusteluja. Tukea mahdollisia
haluja vaihtaa tiimiä ja etsiä gradun aihe joka tukee urahaaveita. Ohjata näkemään
avoimet, soveltuvat roolit sekä promota hyvää harjoittelijaa sisäisesti.

Ole ajoissa liikenteessä urasuunnitelman kanssa jottet menetä näin arvokasta sijoitusta 



—
Tulevaisuuden työmahdollisuuksista viestiminen: Miten 
tarjota kesätyöntekijälle kattava ymmärrys 
organisaatiosta?




