
Tarjoamme

💪 Näkemystä alueiden Suomeen. Oppia ja 
kokemusta aluekehittämisen monipuolisista 
avustavista asiantuntijatehtävistä.

👏 Mielenkiintoisen, joustavan ja monipuolisen 
tehtäväkentän kannustavassa ja tekeväisessä 
asiantuntijaporukassa.

🏙 Inspiroivat ja yhteisölliset työtilat Seinäjoen, 
Tampereen ja Helsingin keskustoissa.

📱 Perehdytysjakson jälkeen tarjoamme 
mahdollisuuden myös etätyöskentelyyn. 

👩 Tuutorin, joka johdattaa MDI:n 
työkulttuuriin, opastaa ja perehdyttää, 
kuuntelee ja antaa palautetta. 

Kiinnostaako aluekehitys?
Kutkuttaako kaupungistuminen?

Mietityttääkö maaseudun tulevaisuus?Harjoittelu

Lisätiedot

Harjoittelun pituus on 3–5 kuukautta. Harjoittelua 

tehdään joustavasti 5 työpäivää viikossa. Harjoittelija voi 

sijoittua Helsingin, Tampereen tai Seinäjoen toimistolle. 

Työnantajan maksama bruttopalkka on noin 1500 euroa 

kuukaudessa. Yliopiston tarjoama harjoitteluapuraha 

ei ole välttämätön, mutta on hyvä mainita, jos sellaiseen 

on mahdollisuus. Seuraa talon tekemistä Instagramissa 

tunnuksella @mdifriends ja Twitterissä @MDIfriends.

Hakemukset

Yllätä meidät vapaamuotoisella maksimissaan kahden 

A4-pituisella hakemuksella ja toimita se osoitteeseen 

rekry@mdi.fi. Liitä mukaan myös CV:si. Viimeinen 

hakupäivä on ma 2.3.2020 klo 16.00.

Haastattelut ja ryhmätehtävän järjestämme jatkoon 

pääseville hakijoille torstaina 12.3. klo 09.00 -17.00 

Helsingin toimistollamme. Päätös harjoittelupaikasta 

ajoittuu maaliskuun puoliväliin.

Lisätietoja antavat toimitusjohtaja Tommi Ranta 

(tommi.ranta@mdi.fi, puh. 040–588 2839) ja 

johtava asiantuntija Kaisa Lähteenmäki-Smith 

(kaisa.lahteenmaki-smith@mdi.fi, puh. 050–513 4810).

MDI on aluekehittämisen konsulttitoimisto, joka on erikoistunut toimialoja ylittävien 
kokonaisuuksien kehittämiseen. MDI on profiloitunut erityisesti kuntakentän 
kehittäjänä, julkishallinnon uudistajana ja vuorovaikutteisten kehittämiskonseptien 
suunnittelijana. MDI toteuttaa vuosittain noin 100 erilaista vuorovaikutteista 
ja inspiroivaa tapahtumaa, kymmeniä arviointeja ja selvityksiä. 

Hae aluekehityksen aitiopaikalle 
MDI:n harjoittelijaksi kevääksi ja kesäksi 2020!

Tehtävän kuvaus
Tehtävänäsi on avustaa MDI:n Seinäjoen, 
Helsingin ja/tai Tampereen toimistojen 
työntekijöitä monipuolisissa aluekehittämisen 
toimeksiannoissa. Osallistut aktiivisesti 
aluekehittämisen, tiedolla johtamisen, 
tutkimuksen  ja tapahtumatuotannon 
tekemiseen asiantuntijatiimin osana. Tehtävät 
ovat sekä MDI:n ulkoisia asiakasprojekteja että 
sisäisiä kehittämishankkeita. Tutustu MDI:n 
laajaan tehtäväkenttään osoitteessa mdi.fi ja tilaa 
uutiskirjeemme!

Toivomme
Sinulla on reipas ja rohkea asenne tutustua 
asiantuntijatyöhön, tartut työtehtäviin ilolla ja olet 
motivoitunut  ja aikaansaava. Osaat työskennellä 
sekä tiimissä että itsenäisesti. Hallitset tai opit 
nopeasti tiedonkeruun- ja tietojenkäsittelyn 
menetelmiä sekä tilastoanalyysin ja tilastollisten 
ohjelmistojen perustaitoja, esim. Excel. Muut 
ohjelmistot, kuten SPSS yms. katsotaan eduksi. 

Viestit sujuvasti niin suullisesti kuin kirjallisesti 
ja olet mielellään yliopisto-opintojesi puolivälin 
puolella tai loppuvaiheessa. Koulutusalat, joilta 
voi parhaiten ponnistaa harjoitteluun ovat 
maantieteen, hallintotieteen, valtio-opin tai 
muiden yhteiskuntatieteiden koulutusohjelmat. 
Koska haemme ensisijaisesti innostunutta, 
motivoitunutta ja meidän tiimiimme sopivaa 
tekijätyyppiä, emme kiinnitä koulutustaustaan 
turhan tarkkaa huomiota - tulevaisuuden 
osaaminen kun voi löytyä yllättävistäkin 
suunnista!


