TERVETULOA JOUSTOTÖIHIN TERVOON

TARJOLLA

ETÄTYÖTILAA
VELOITUKSETTA!

Kun tarvitset työtilaa nopealla yhteydellä, rauhallista
ympäristöä tai vain muuten vaihtelua kotona tehtyyn
etätyöhön, niin Lohimaan Yritystalo on sinun paikkasi.
Lohimaan Yritystalo palvelee paikasta ja ajasta riippumattoman työn tekijöitä Tervossa. Tule työskentelemään
uudenlaisessa työympäristössä ja löydä oma mielipaikkasi
sielunmaisemissa. Tilasta löydät perinteisten työpisteiden
lisäksi pehmeämpiä sohvia ja rentoja nojatuoleja. Nopean
tietotyön takaamiseksi tilassa on 100 M langaton verkkoyhteys. Ikkunasta avautuvat upeat koskimaisemat saavat
luovuuden lentämään.

· Avarat, valoisat ja modernit tilat
· Käytössäsi veloituksetta yhteiskäyttöiset työhuoneet ja nopea
tietoliikenneyhteys
· Vuokrattavissa kokous- ja
ryhmätyötilat
· Virkisty luonnossa ja harrasta
töiden lomassa!

MITÄ?
Avoin työntekemisen paikka

MILLOIN?
Milloin vain

KENELLE?
Yrittäjälle, etätyöntekijälle, kuntalaiselle,
vapaa-ajan asukkaalle, matkailijalle tai
muuten Tervossa viipyvälle

SISÄLLE?
Soita avainkoodi p. 044 420 3027 tai
p. 044 749 9353 (Kiinteistöhuolto,
Palveluyhtiö Viisarit Oy)

”Tämä on tulevaisuuden
tapa tehdä työtä.”
www.tervo.fi/joustotyo

Joustotyö lisää
työhyvinvointia
ja yhdistää työn
ja vapaa-ajan!

EKOLOGINEN
JOUSTOTYÖ

1.

Saat joustoa arkeen, sillä Yritystalon joustotyötila on
käytettävissäsi myös iltaisin ja viikonloppuisin.

2.
3.

Pendelöinnin väheneminen säästää polttoainekustannuksia.
Työmatkaan kuluvan ajan voit käyttää mielipuuhaan,
vaikka aamulehden lukemiseen.

4.
5.
6.
7.

Työstä siirtyminen vapaalle on nopeaa.
Joustotyötä tekevillä kokemus työtehosta on parempi.
Työhyvinvointi lisääntyy, kun voit itse säädellä työrytmiä.
Toimivat tietoliikenneyhteydet ja sähköiset työvälineet
pitävät sinut tavoitettavissa ja työssä kiinni.
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8.

Voit liikuttaa itseäsi Yritystalon jumppavälineillä tai
koskimaisemissa kävellen.

9. Rauhallinen ympäristö edistää hyvää keskittymistä ja luovuutta.
10. Yhteiskäyttöiset työtilat ovat ekologinen valinta.

SYYTÄ

Siksi kannattaa tehdä joustotyötä.

Kokemuksia joustotyöstä Yritystalolla
”Laadukkaat modernit työtilat, rauhallinen ympäristö,
valoisa oma työhuone.”
”Etäpalaverit onnistuvat mainiosti, erittäin hyvät
verkkoyhteydet!”
”Oikeat toimistokalusteet (kesämökissäni ei)
- helppo huolehtia oikeasta ergonomiasta.”
”Työtilat, työrauha, joustava ajankäyttö,
kontaktit, toimivat verkkoyhteydet.”
”Avarat, valoisat sekä modernit työskentelytilat, upea
maisema kosken suuntaan - ja inspiroivat kahvipöytäkeskustelut muiden kanssa.”
”Tämä on tulevaisuuden tapa tehdä työtä.”

KYSY LISÄÄ!

▶ www.tervo.fi
/joustotyo
▶ www.kotirannalla.fi
/joustotyo

SARI TULILA
0207 464 640
sari.tulila@savogrow.fi
SEPPO NISKANEN
0447 499 200
seppo.niskanen@tervo.fi

