
  

Mehiläinen hakee avaintekijöitä business control- ja kehitystehtäviin 

 

Haemme:  

- Controlleria vastaamaan lääkärikeskusten tulosraportoinnista, tukemaan liiketoimintajohtoa sekä 

kehittämään liiketoimintaa 

- Business controlleria Hoivan liiketoimintaan vastaamaan tulosvastuullisesti omasta alueesta, 

yrityskauppojen valuaatiosta ja DD:stä sekä liiketoiminnan kehityksestä 

 

Mehiläinen on Suomen johtava terveys- ja sosiaalialan toimija. Mehiläisessä asioi vuosittain yli miljoona 

suomalaista ja Mehiläisen 14 000 ammattilaista palvelevat asiakkaita yli 360 toimipisteessä ympäri maata. 

109-vuotias Mehiläinen on perinteikäs, mutta nopeasti kehittyvä ja kasvava suunnannäyttäjä alallaan. 

 

 

 

  



  

Controller vastaamaan lääkärikeskusten tulosraportoinnista 

 

Vastuullasi on Mehiläisen suurimman liiketoimintalinjan kuukausiraportointi. Tuotat erilaisia analyyseja joh-

dolle sekä toimit linkkinä liiketoiminnan ja konsernin talousfunktion välillä. Pääset mukaan monipuolisiin 

kehitysprojekteihin ja osallistut yritysjärjestelyiden sekä investointien taloudelliseen mallintamiseen. Kuulut 

liiketoiminnan laajennettuun johtoryhmään. 

 

Olet etsimämme henkilö, mikäli olet vastavalmistunut tai sinulla on muutaman vuoden työkokemus vastaa-

vista tehtävistä. Olet analyyttinen, kunnianhimoinen sekä omaat erinomaiset vuorovaikutustaidot. Kykenet 

ottamaan vastuuta ensimmäisestä päivästä lähtien ja sinulla on aito halu kehittää talousohjausta Suomen 

edistyksellisimmässä terveydenhuoltoalan yrityksessä. 

 

Odotamme sinulta: 

• Soveltuvaa korkeakoulututkintoa (KTM/DI) 

• Analyyttisyyttä 

• Nopeaa omaksumiskykyä ja halua kehittyä 

• Kiinnostusta toimialaan ja liiketoiminnan kehittämiseen 

 

Hakuaika on 9.11.2018-30.11.2018. Haastattelemme hakijoita jo hakuaikana ja tehtävä täytetään sopivan 

henkilön löydyttyä. Toimitathan ansioluettelon, lyhyen hakemuksen palkkatoiveineen sekä yliopiston arvo-

sanat PDF-muodossa otsikolla ”Controller” osoitteeseen olli.leikkonen@mehilainen.fi. 

 

Lisätietoja tehtävästä antaa: 

Olli Leikkonen 

Liiketoiminnan kehityspäällikkö 

P +358 40 761 9647 | E olli.leikkonen@mehilainen.fi 

 

  



  

Hoivan Business Control & Development – tiimiin kantamaan tulosvastuuta ja kehittämään 

liiketoimintaa  

  

Haluatko olla rakentamassa kasvavaa liiketoimintaa sote -alan murroksessa? Haluatko ratkoa väestön 

kiihtyvän ikääntymisen tuomia haasteita luomalla kestäviä ja laadukkaita palveluratkaisuja? Oletko vahva 

tiimipeluri, joka nauttii itsensä haastamisesta ja jyrkästä oppimiskäyrästä?  

 

Hoivan kiihtyvän kasvun takia haemme vahvistusta tiimiimme. Mehiläisen Hoiva on johtava toimija Suomen 

ikäihmisten sekä erityisryhmien asumispalveluissa. 

  

Tässä roolissa toimit liiketoimintajohdon aisaparina tuottamalla analyyseja ja raportteja sekä auttamalla 

jalkauttamaan muutoksia kädet savessa. Vastaat omien alueidesi tulosten analysoinnista sekä toiminnan 

kehittämisestä. Pääset osallistumaan hoivan laajennetun johtoryhmän työskentelyyn sekä yrityskohteiden 

arvonmääritykseen ja integrointiin. Olet suoraan bisneksen ytimessä ja avaintekijä koko hoivan liiketoiminnan 

kannalta kriittisissä kehitysprojekteissa. Teet yhteistyötä ja ajat muutosta niin ylimmän johdon kuin muiden 

hoiva-alan konkarien kanssa. 

  

Tämä on ideaalihomma analyyttiselle, uteliaalle ja hyvällä sosiaalisella silmällä varustetulle tyypille, joka näkee 

itsensä pidemmällä tähtäimellä rakentamassa tulevaisuuden kasvuliiketoimintaa merkityksellisellä 

sote/palvelusektorilla. Tehtävään haetaan työuran alkuvaiheessa olevaa tai useamman vuoden 

työkokemuksen omaavaa henkilöä vakituiseen työsuhteeseen.  

 

Odotamme sinulta: 

• Soveltuvaa korkeakoulututkintoa (KTM/DI) 

• Analyyttisyyttä 

• Sosiaalista pelisilmää 

• Halua kehittää omia muutosjohtamistaitoja 

• Kykyä ymmärtää linkki käytännön prosessien ja lukujen välillä 

• Kiinnostusta toimialaan ja liiketoiminnan kehittämiseen 

 

Hakuaika on 14.11.-28.11.2018. Haastattelemme hakijoita jo hakuaikana ja tehtävä täytetään sopivan 

henkilön löydyttyä. Toimitathan ansioluettelon, lyhyen hakemuksen palkkatoiveineen sekä yliopiston arvo-

sanat PDF-muodossa osoitteeseen: anni.iso-mustajarvi@mehilainen.fi. 

 

Lisätietoja tehtävästä antaa: 

Anni Iso-Mustajärvi 

Head of business control and development, hoivapalvelut 

puhelin: +358 44 270 3691 | e-mail: anni.iso-mustajarvi@mehilainen.fi 
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