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30-vuotias konevuokraamo Joensuusta. Nykyään toimitaan 
myös Jyväskylässä, Kuopiossa, Nurmeksessa ja Oulussa. Meitä 
vatupassilaisia on nyt vajaa 70. Ja kohta ehkä lisää?

VATUPASSI!
KIVA KUN OLET HAKEMASSA 

MEILLE TôIHIN!

70
Henkilöstö

hujakoilla

1992
Perustettu 

Joensuussa

Kokemus
Meillä on 30 vuoden kokemus konevuokrauksesta ja erityisen hyvästä 
asiakaspalvelusta. Monet vatupassilaiset ovat olleet matkassa mukana alusta 
saakka. Ollaan yhdessä opittu, että työssä tärkeintä ovat ihmiset.

Koulutus
Kaikilla Vatupassin pomoilla on taustalla 10 kuukauden esihenkilökoulutus,  
jossa vatupassilainen tekemisen meininki on iskostettu heidän selkärankaansa.  
Pidämme myös huolta, että luvat ja linsenssit ovat aina ajan tasalla. Olitpa 
hakemassa harjoitteluun tai leipätyöhön, meillä olet hyvissä ja turvallisissa käsissä.

Erityisosaaminen
•  Vatupassilla uskotaan siihen, että menestyvän yrityksen taustalla  

on onnellinen työntekijä. Siksi meillä panostetaan työntekijöiden 
hyvinvointiin ennen kuin tehdään mitään muuta. 

•  Olemme perheyritys, joka maksaa ylpeydellä ja  
kiitollisuudella veronsa Suomeen.

•  Toimimme vastuullisesti, oli kyse ihmisistä,  
luonnosta tai ympäröivästä yhteiskunnasta. 

Edut
•  Meillä on kattava työterveyshuolto ja vapaaehtoinen työkykyvakuutus,  

joiden avulla tuetaan vatupassilaisten työkuntoa.
•  Meillä maksetaan kaikille bonusta tupakoimattomuudesta.  

Siis kaikille. Niillekin, jotka eivät ole koskaan tupakoineet.
•  Kaikki vakkarivatupassilaiset saavat työsuhde-etuna oman 

sähköpyörän, jolla voi huristella niin työmatkat kuin omat retket.
•  Työntekijöillämme on mahdollisuus maksuttomaan Firstbeat-

hyvinvointianalyysiin, jolla voi selvittää esimerkiksi  
palautumista ja unen laatua.

•  Tarjoamme kaikille työntekijöillemme omaa ja  
ulkopuolista koulutusta aina kun siihen on tarvetta.

•  Kustannamme vatupassilaisille mieltymysten mukaan  
kaikenlaista kuntosalikorttien, urheilukilpailujen,  
hieronnan ja fysikaalisen hoidon väliltä.

•  Vatupassilaisilla on hyvät ja toimivat työvaatteet,  
joista heidät tunnistaa ammattilaisiksi jo kaukaa.

Saavutukset
Vaikkei kukaan töitä palkintojen takia tee, niin onhan se mukava saada 
tunnustusta. Muun muassa näillä palkinnoilla Vatupassi on huomioitu:
•  Joensuun yrittäjien Vuoden yritys -palkinto, 2021
•  Euroopan paras pieni konevuokraamo,  

European Rental Awards 2020
•  Suomen vahvimmat Platina -sertifikaatti, 2012–2020

YHTEYST IEDOT

Jos onnistuimme vakuuttamaan 
sinut, ota rohkeasti yhteyttä!

Marikki van Ooik,  
HR-asiantuntija
040 706 8454
marikki.vanooik@vatupassi.fi


