
StaffPointin rekrytoijat löytävät meille 
parhaiten sopivat ehdokkaat
Tärkein yhteistyö StaffPointin ja Finnkinon välillä on uusien työntekijöiden valintaprosessi. 
Avoimiin paikkoihimme tulee satoja hakemuksia ja olemme tyytyväisiä StaffPointin osaavien 
rekrytoijien kykyyn poimia joukosta meille parhaiten sopivat ehdokkaat. Rekrytointikriteerimme 
myös kehittyvät koko ajan, ja StaffPoint on pysynyt hyvin mukana. Tarjoamme mielellämme töitä 
sosiaalisille ja innokkaille nuorille, joista monelle Finnkino on myös ensimmäinen työpaikka.  
Arvostammekin StaffPointin järjestämiä StaffCoach-työelämävalmennuksia, joissa nuorille kerro-
taan ”miten töissä kuuluu olla”.

Finnkino Oy on Suomen suurin elokuvateatteriketju, jonka palveluksessa on n. 350 työntekijää. Finnkinolla 
on Suomessa 14 elokuvateatteria, joissa on yhteensä 96 salia. Finnkino tarjoaa myynti- ja asiakaspalvelutyö-
paikkoja painottuen ihmisten vapaa-aikaan, eli iltoihin ja viikonloppuihin. Tämän vuoksi meillä työskente-
leekin paljon osa-aikaisia, nuoria ja opiskelijoita. Nuorten elämäntilanteiden nopeat käänteet tuovat meille 
mukavasti vaihtuvuutta, joten olemmekin säännöllisesti etsimässä uusia elokuvien ystäviä riveihimme.  
Avoimet paikkamme kiinnostavat monia, ja saadaksemme parhaat kyvyt yritykseemme teemme rekrytoin-
nissa yhteistyötä StaffPointin kanssa. StaffPoint on helposti käytettävä, tavoitettava ja joustava kumppani.

Tärkein yhteistyö StaffPointin ja Finnkinon välillä on uusien työntekijöiden valintaprosessi. Meillä haetaan 
uusia työntekijöitä usein koko- ja osa-aikaiseksi sekä extroiksi, ja avoimiin paikkoihin tulee satoja hake-
muksia. Näiden seulomiseen ja esihaastatteluihin kuluisi teattereissa kohtuuttomasti aikaa, joten olemme 
tyytyväisiä StaffPointin osaavien rekrytoijien kykyyn poimia joukosta meille parhaiten sopivat ehdokkaat. 
Loppujen lopuksi meillä on tietty määrä ”finalisteja”, joiden joukosta valitsemme teattereihimme uudet 
työntekijät.

Pitkä yhteistyömme on johtanut siihen, että StaffPointin rekrytoijat tietävät jo hyvin millaisia henkilöitä 
haluamme töihin. Rekrytointikriteerimme myös kehittyvät koko ajan, ja StaffPoint on pysynyt hyvin mukana. 
Tarjoamme mielellämme töitä sosiaalisille ja innokkaille nuorille, joista monelle tämä on myös ensimmäinen 
työpaikka. Arvostamme StaffPointin järjestämiä StaffCoach-työelämävalmennuksia, joissa nuorille kerrotaan 
”miten töissä kuuluu olla”. Innokkuuden ja ulospäin suuntautuneisuuden taakse välillä unohtuu kokonaan 
normaalit työelämän pelisäännöt – haluamme mieluummin tukea nuoria näissä asioissa kuin jättää työllistä-
mättä.

”Pitkä yhteistyö on johtanut siihen, että Staffpointin
rekrytoijat tietävät jo, millaisia henkilöitä haemme.” 
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