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Education Sales Specialist  

 

“With Edunation we can make Finland a global educational hub.”  - Peter Vesterbacka 

 

Onko koulutusala lähellä sydäntäsi? Haluatko olla mukana kansainvälistämässä Suomea? 

Tule työskentelemään yritykseemme rakentaen koulutuksesta Suomen suurinta vientituotetta yhdessä 

Roviolta ja Slushista tutun Peter Vesterbackan sekä muiden osaajien kanssa! Haemme tiimiimme 

vahvistusta, joka koordinoi yrityksen kansainvälistä kasvua maailmalla eri kohdemarkkinoillamme ja 

Suomessa.  

Keitä me olemme:  

Vuonna 2017 perustettu Edunation tekee suomalaista korkeakoulutusta tunnetummaksi maailmalla 

yhdessä kumppanikorkeakoulujemme kanssa. Mahdollistamme opiskelijoille tehokkaan väylän hakea 

korkeakouluopintoihin ja olemme opiskelijan tukena koko hakuprosessin sekä opiskelujen ajan. Tuemme 

opiskelijoiden liikkuvuutta, kasvatamme maailmalla tietoutta Suomesta ja haluamme olla 

suunnannäyttäjänä koulutusviennissä. Päätoimipisteemme on Tampereella, mutta kansainvälinen 

tiimimme sijaitsee ympäri maailmaa ja tulet toimimaan yhteistyössä mm. Hong Kongin, Vietnamin sekä 

Filippiinien kollegoiden kanssa. 

Avaintehtäväsi: 

• Työskentely myyntitiimissämme ja toimiminen kansainvälisen verkostomme keskiössä. 

• Uusien kumppaneiden ja asiakkuuksien löytäminen maailmalta sekä yksityiseltä että 

julkiselta sektorilta. 

• Uusien kumppaneiden ja asiakkuuksien löytäminen Suomesta. 

• Sopimusneuvotteluiden käyminen, tarjouksien ja sopimusten laatiminen. 

• Uusien toimintatapojen löytäminen liiketoiminnan edistämiseksi. 

• Osallistuminen kansainvälisiin koulutusalan tapahtumiin Suomessa ja ulkomailla. 

 

Tehtävässä menestyminen edellyttää: 

• Uskallusta ajatella isosti ja asettaa tavoitteet korkealle.  

• Vakuutat niin kirjaimilla kuin kasvokkain.  

• Kansainvälistä työkokemusta. B2B ja B2G myyntikokemuksesta plussaa. 

• Valmiutta nopeisiin suunnan muutoksiin. 

• Yrittäjähenkistä asennetta ja uskallusta tehdä ratkaisuja itseohjautuvasti. 

• Erinomaista suullista ja kirjallista englannin kielen taitoa. 

 

 



Tarjoamme: 

• Mahdollisuuden luoda globaalia vaikutusta koulutuksen avulla. 

• Ammattitaitoisen, motivoituneen ja modernin työyhteisön. 

• Näköalapaikan uudelle, kasvavalle vientisektorille. 

• Itsenäisen työnkuvan, jossa pääset kehittämään taitojasi sekä vaikuttamaan 

yrityksemme kansainväliseen kasvuun. 

• Mielenkiintoisia työmatkoja kohdemaihin. 

• Kattavan perehdytyksen yrityksemme eri tehtäviin ja strategioihin. 

• Uniikin toimialan, joustavuutta sekä upeat kehittymis- ja etenemismahdollisuudet. 

 

Tehtävä sopii parhaiten jo jonkin aikaa työelämässä olleelle kaupallisen ymmärryksen omaavalle 

henkilölle. 

Lähetä ansioluettelosi ja hakemuksesi palkkatoiveineen, sekä linkki 1-2 minuutin esittelyvideoosi, jossa 

kerrot, miksi juuri sinä olisit paras lisä tiimiimme. Lähetä hakemuksesi osoitteessa 

https://form.jotformeu.com/71272835420351 viimeistään 2.1.2022. Paikka täytetään heti sopivan 

ehdokkaan löydyttyä. 

Työsuhde alkaa joustavasti sopimuksen mukaan, viimeistään 7.2.2022. 

Lisätietoja tehtävästä antaa osakkaamme Susanne Suominen puhelimitse 040 773 2366 (ma ja ke klo 

12-14) sekä sähköpostitse osoitteesta susanne@edunation.co. Lisätietoa Edunationista löydät 

osoitteessa www.edunation.co 

Odotamme innolla hakemustasi! 
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