
 
 
Eurofins Scientific on maailman johtava life sciences -sektorin kansainvälinen yhtiö, jonka päätoimialoja ovat laboratorio- ja asian-

tuntijapalvelut elintarvike- ja maatalous-, ympäristö- sekä lääkesektoreilla. Konserniimme kuuluu yli 45,000 laboratorioalan ammat-

tilaista 650 laboratoriossa 45 maassa ympäri maailmaa. Analyysivalikoimamme kattaa yli 150,000 luotettavaa analyysimenetelmää 

aitouden, alkuperän, turvallisuuden, toistettavuuden, koostumuksen ja puhtauden testaamiseen.   

Eurofins on toimialansa merkittävin toimija ja markkinajohtaja myös Suomessa. Suomen yhtiöidemme toiminta käsittää 32 testaus-

laboratoriota, 9 tarkastuslaitosta, 3 kalibrointilaboratoriota sekä tuote- ja järjestelmäsertifiointilaitokset, ja näiden lisäksi parikym-

mentä asiakaspalvelupistettä kattavasti kautta maan – Helsingistä Sodankylään.  Kaikki toimintamme on oleellisilta osin akkreditoi-

tu kansallisen akkreditointielimen, FINASin toimesta (EN ISO/IEC 17020 / EN ISO/IEC 17021 / EN ISO/IEC 17025 / EN ISO/IEC 17065). 

Yhteensä meitä Eurofinsilaisia on Suomessa tällä hetkellä noin 700. Lisätietoa yrityksestämme ja akkreditoinneista löytyy nettisivuil-

ta www.eurofins.fi. 

Eurofins Scientific Finland Oy on Eurofins Scientific -konsernin suomalainen tytäryhtiö, joka keskittyy liiketoiminnassaan elintarvike- 

ja rehuanalytiikkaan. Haemme nyt vahvistusta asiakaspalveluorganisaatioomme, toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.  

 

Customer Service Coordinator 

Tehtävässäsi toimit elintarvike- ja rehuanalytiikan liiketoimintamme asiakaspalvelu- ja myyntitehtävissä. 

Vastaat osaltasi siitä, että asiakkaillemme tarjottavat analyysipalveluratkaisut ovat kulloiseenkin tarpeeseen 

parhaiten soveltuvia, ja että päivittäinen asiakaspalvelumme toimii mahdollisimman laadukkaasti ja suju-

vasti tilaus-toimitusprosessin jokaisessa vaiheessa.  

Työssäsi kommunikoit aktiivisesti asiakkaidemme, myynti- ja analyysipalvelutiimimme sekä Eurofinsin eri 

laboratorioyksiköiden välillä. Tunnistat asiakkaidemme analyysitarpeet ja tuet heitä mahdollisimman tar-

koituksenmukaisten analyysipalveluratkaisujen löytymiseksi, sekä teknisesti että laadun, kustannusten ja 

analyysiläpimenoaikojen osalta. Työpanoksellasi tuet siten muun ammattitaitoisen laboratoriohenkilös-

tömme työskentelyä ensiluokkaisen analyysipalvelun varmistamiseksi. Olet kiinnostunut asiakaspalvelun 

jatkuvasta parantamisesta niin laadun, työskentelymenetelmien kuin tuottavuudenkin osalta. 

Toimintatavaltasi olet oma-aloitteinen, ennakkoluuloton, koordinointikykyinen, kehityshaluinen ja omaat 

kaupallisen ajattelutavan. Soveltuva luonnontieteellinen korkeakoulututkinto auttaa sinua omaksumaan 

helposti yrityksemme analytiikkatarjontaan liittyvän substanssin ja sisällön. Olet asiakaspalveluhenkinen ja 

saat luontaisesti asiat sujumaan hyvässä yhteistyössä muiden ihmisten kanssa, sujuvasti sekä suomeksi että 

englanniksi. Olet jo mahdollisesti hankkinut muutaman vuoden kokemuksen työskentelystä elintarvikkei-

den tai rehujen parissa asiantuntija- tai asiakaspalvelutehtävissä. 

 

Työpaikkasi sijaitsee yhtiömme Helsingin tai Raision yksikössä, ja toivomme sinun aloittavan tehtävässäm-

me huhtikuun 2019 aikana. Tehtävän palkkaus määräytyy noudattamamme Yksityisen laboratorioalan toi-

mihenkilöiden työehtosopimuksen mukaan. 

Työssäsi onnistumista ovat tukemassa ammattitaitoinen ja asiakaslähtöinen Eurofinsin henkilöstö, FINAS-

akkreditointipalvelun akkreditoima edistyksellinen testauslaboratorio Raisiossa (T089 / SFS-EN ISO/IEC 

17025) sekä näitä täydentävät asiakaspalvelupisteemme Helsingissä ja Tampereella, toimialamme laajin ja 

kilpailukykyisin erikoisanalytiikan valikoima sekä Eurofins-laboratorioiden muodostama vahva, kansainväli-

nen verkosto. 

Lähetäthän sähköisen hakemuksesi osoitteeseen EvaBackman@eurofins.fi viimeistään 1.3.2019. 

Lisätiedusteluihin vastaa Liiketoiminta-analyytikko ja laatupäällikkö Eva Backman, puh. 050 567 3076 

ti 19.2.2019. klo 10-11 ja to 28.2. klo 14-15. 


