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Suomen vesifoorumi hakee toimitusjohtajaa 

 

Suomen vesifoorumi ry (Finnish Water Forum, FWF) on suomalaisten vesialan toimijoiden yhdistys, joka 

edistää suomalaisen vesiosaamisen kansainvälistä yhteistyötä ja liiketoimintaa. Toimintamme pääpaino 

on jäsenistömme linkittämisessä kumppaneihin ja mahdollisuuksiin sekä jäsentemme osaamisen 

kokoamisessa kilpailukykyisemmiksi kokonaisuuksiksi. Noin 130 vesialan organisaatiota kattava 

jäsenistömme muodostuu ministeriöistä, yli 90:sta yrityksestä, tutkimus- ja koulutuslaitoksista, 

yliopistoista ja yhdistyksistä. Jäsenistömme voi osaamisellaan tuoda ratkaisuja kaikkiin veteen liittyviin 

haasteisiin maailmalla. 

Nykyisen toimitusjohtajan siirtyessä muihin tehtäviin haemme uutta toimitusjohtajaa, joka on vesialan, 

verkottamisen ja myynnin ammattilainen. 

Työnkuva 

Toimitusjohtajan päävastuu on tunnistaa, kehittää ja edistää koko laaja-alaisen jäsenistön 

mahdollisuuksia vesialan kansainväliseen yhteistyöhön. Työtehtäviin kuuluu mm.: 

• Yhteistyön rakentaminen jäsenistön ja kansainvälisten kumppanien kanssa 

• Yhteishankkeiden kokoaminen jäsenistön tarpeiden ja tarjoaman pohjalta 

• Kotimaiseen toimintaympäristöön vaikuttaminen jäsenistön tarpeiden ja näkemysten mukaisesti 

• Jäsenistön ja suomalaisen vesiosaamisen kansainvälinen edustaminen, markkinointi ja myynti 

• Strategian kehittäminen yhteistyössä hallituksen ja jäsenistön kanssa  

• Tehokas vuorovaikutus FWF:n rahoittajien ja muiden sidosryhmien kanssa 

• Toimistotiimin työn ohjaaminen ja tukeminen 

Toimitusjohtajalla on päävastuu FWF:n toiminnan toteuttamisesta ja kehittämisestä. Tukena tehtävässä 

ovat FWF:n jäsenistöstä muodostuva hallitus, nelihenkinen toimistotiimi sekä FWF:n neuvonantajat ja 

koordinaattorit. 

Edellytykset 

Työn kannalta on olennaista ymmärtää FWF:n jäsenistön osaamisalueita, vesialan rahoitusmalleja sekä 

kansainvälistä ja poliittista työympäristöä. Odotamme sinulta päämäärätietoista ja aktiivista otetta, 

erinomaisia neuvottelu- ja yhteistyötaitoja sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Pidämme tärkeänä, että 

pystyt helposti lähestymään ihmisiä ja osaat esittää asioita selkeästi ja vakuuttavasti. Innostat eri 

toimijoita yhteistyöhön ja pystyt löytämään hyödyn kaikille osapuolille. 

Odotamme hakijalta 

o Erinomaisia vuorovaikutustaitoja 

o Kokemusta kansainvälisestä liiketoiminnasta ja vesihuollosta tai vesitaloudesta 

o Vesialan eri toimijoiden tuntemusta (yritykset, ministeriöt, tutkimuslaitokset, yhdistykset) 

o Erinomaista suomen ja englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa 

o Esimieskokemusta 

o Soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa 

Työ sisältää matkustamista tarpeiden mukaan n. 2-4 kuukautta vuodessa. Työsuhde on vakituinen ja 

toivottu aloitusaika syyskuussa 2018.  

Lisätietoa tehtävästä voi kysyä puhelimitse nykyiseltä toimitusjohtaja Markus Tuukkaselta (040 865 3175) 

9.7. alkaen tai hallituksen puheenjohtajalta Kaj Janssonilta (050 085 2109). Hakemukset 

palkkatoivomuksineen pyydetään toimittamaan viimeistään 17.8.2018 klo 15 FWF:n projektipäällikkö 

Sanni Eerikäiselle (sanni.eerikainen@fwf.fi). 


