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TROLL CAPITAL OY – CONTROLLER 

 

Mitä teet ?   Vastaat useiden yhtiöiden koko taloushallinnosta. Työ painottuu ulkoisen laskennan puolelle, 

mutta sisältää myös sisäisiä raportteja, alv- ja tuloveroasioita, ym. taloushallinnon normaalia juoksevaa 

puuhaa.  Työpaikkasi on sijoitusyhtiössä, ja seuraat paljon myös sijoitustoimintaamme, mutta tehtäväsi on 

taloushallinnon tehtävä.   

 

Missä ?   Toimistomme sijaitsee Helsingissä, Laajasalon Yliskylässä.  Herttoniemen metrolta 10 min (peräti 5 

bussilinjaa tuo 200 metrin päähän).  

 

Milloin alkaa ?   Mielellään pian, työn alku sopimuksen mukaan.  

 

Mitä edellytämme sinulta ?  Älä hae, jos jokin näistä puuttuu 

• Ylempää korkeakoulututkintoa pääaineena laskentatoimi tai näiden opintojen loppuvaihetta 

• Puhut ja kirjoitat hyvää suomea ja pärjäät myös englanniksi 

• Olet valmis henkisesti sitoutumaan vähintään kahden vuoden pestiin.    

• Suostut pyydettäessä huumetestiin. 

• Luottotietosi ovat täysin kunnossa.  

Tehtävä soveltuu erinomaisesti tuoreen kauppatieteilijän ensimmäiseksi varsinaiseksi työpaikaksi.  

Tavoitteenamme on tarjota vähintään kaksiviikkoinen intensiivinen perehdytys tehtävään, minkä jälkeen 

oppimisesi jatkuu useilla tyyleillä vähintään kuukausia.  Apunasi ovat myös laajat kirjalliset työohjeet.  

 

Seuraavista on etua: 

• Kiinnostus kansainväliseen talouteen ja sijoitustoimintaan 

• Kiinnostus prosessien kehittämiseen 

• Excelin ja/tai Procountorin käyttökokemus 

 

 

 

 

 



Tehtävän erityisiä plussia: 

• Erinomainen paikka potkaista uransa käyntiin ja oppia asioita hyvin laajasti:  

o Lukuisia keskenään erilaisia yhtiöitä: sekä erilaisia sijoitusyhtiöitä että pari perinteisempää 

liiketoimintaa harjoittavaa pienyhtiötä 

o Toimiminen sijoitusalan maailmassa tuo oman mausteensa maailman ja talouden 

ymmärtämiseen laajemmin 

o Toimitusjohtajan apuna pääset seuraamaan läheltä myös eräiden suurehkojen 

liiketoimintaa harjoittavien konsernien strategisiakin pohdintoja 

• Aiemmat tehtävän hoitajat ovat 2-3 vuoden pestinsä jälkeen päätyneet vaativiin taloushallinnon 

tehtäviin mm. kahdessa pörssiyhtiössä, kansainvälisessä suuryhtiössä, rahastoyhtiössä ja 

kehitysrahoitusyhtiössä.    

• Joustavat työajat ja lomat, palkattomia lisälomia mahdollista ottaa erityisesti ensimmäisenä 

vuonna, kun lomaa ei ole kertynyt (kts. myös alla miinukset) 

• Työpaikkana oma kulmahuone merinäköalalla 

• Erään meiltä rekrytoineen kommentti: ”Tämä nuori kauppatieteilijä oli ihan oikeasti itse tehnyt 

noita kaikkia asioita. Emme aluksi olleet uskoa tätä mahdolliseksi.” 

 

 

Tehtävän erityisiä miinuksia: 

• Organisaatiomme on pieni ja työsi on osin hyvin omaehtoista ja yksinäistä.  Tyypillisesti 

kuukausittain olet joinain päivinä ainoa toimistolla.  Jos olet yltiösosiaalinen ja tarvitset jatkuvaa 

pöhinää ympärillesi, ei tämä paikka ole sinua varten.  

• Tehtäväsi sisältää pienessä määrin myös avustavia tehtäviä (esim. vieraskahvien esillepano). 

• Aivan lähellä ei ole lounaspaikkoja.  Tyypillisesti controller syö omat eväät (meillä on tarjolla keittiö 

ja siellä jääkaappi, pakastin, liesi, mikro ja kahvinkeitin).  

• Etätyömahdollisuutesi ovat rajoitetut.  Et mielellään ota neljän viikon yhtäjaksoista lomaa 

(kuukausittainen raportointi pitäisi hoitaa, vie 2 päivää).  

 

Palkkaa maksamme kiinteästi 3.100 euroa kuussa (valmis KTM), mutta bonuksien kautta se tyypillisesti 

nousee yli 3.300 euron, mahdollisuus on yli 3.430 euroon.   Lisäksi saat liikuntaseteleitä 400 

euroa/kalenterivuosi.  

Jos tehtävä kiinnostaa, vilkaise myös mallityötodistus erillisestä linkistä sivuiltamme.  Tämän jälkeen lähetä 

lyhyt hakukirjeesi ja CV:si osoitteeseen toimisto@trollcap.com. 

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Elmar Paananen 0500-503865.  

Hakuaika päättyy 1.8.2018, mutta alamme käsitellä hakemuksia jo noin 25.7.   Älä siis turhaan viivyttele.  

 

 


