AFRY työnantajana

AFRY on kansainvälinen suunnittelu- ja konsultointiyhtiö. Olemme 17 000 omistautunutta asiantuntijaa,
jotka kehittävät kestäviä ratkaisuja tuleville sukupolville infra-, teollisuus- ja energiasektoreilla ympäri maailman. Suomessa AFRYläisiä on 23 paikkakunnalla
Hangosta Kittilään.
Rohkeita ja omistautuneita tiimipelaajia
AFRYn arvot rohkea, omistautunut ja tiimipelaaja ohjaavat kaikkea toimintaamme. Me AFRYläiset haastamme toisiamme, emmekä arkaile tehdä päätöksiä niiden
asioiden puolesta, joihin uskomme. Suhtaudumme
intohimoisesti omaan alaamme, ja olemme innokkaita
oppimaan uutta ja kasvamaan. Jaamme ideoita ja
teemme yhteistyötä yli rajojen uusien mahdollisuuksien löytämiseksi. Haastamme ja tuemme toinen toisiamme, ja uskomme erilaisuuden voimaan.
Tulevaisuuden rakentajat
AFRYn ratkaisut vastaavat globaaleihin megatrendeihin
kuten teollisuuden digitalisaatioon, energiamarkkinoiden murrokseen, biotalouteen ja kaupungistumiseen.
Työllämme on merkitystä kestävän tulevaisuuden
puolesta.
Työmme on vaativaa, mutta vaativuuden vastapainona
on vapaus, kuten joustava työaika, joka ottaa huomioon
erilaiset elämäntilanteet. Meillä voi syventää osaamistaan
tietyllä sektorilla tai laajentaa ammattitaitoaan uusille
alueille omien kiinnostuksen kohteiden mukaisesti. Esimiehemme ovat mukana tukemassa tiimin jäsentensä
kehittymistä.
Jos olet rohkea ja omistautunut tiimipelaaja ja haluat ratkoa ongelmia yhdessä työkavereiden ja asiakkaiden kanssa ja rakentaa kestävää tulevaisuutta, hae meille töihin!
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Projektiesimerkki: Energia
Jätteistä energiaa

Energia

Vantaan Energian jätevoimalaitoksesta toimitetaan ympäristöystävällistä kaukolämpöä ja sähköä
tuhansiin koteihin. Polttoaineen energiasta saadaan
95 % talteen. Vastasimme hankkeen suunnittelusta,
hankinnoista ja rakentamisen johtamisesta, teimme
myös voimalaitoksen ympäristövaikutusten arvioinnin ja esisuunnittelun.

Projektiesimerkki: Teollisuus
Tunteella ja taidolla paahdettua
kahvia
Vanha Pauligin kahvipaahtimo tarvitsi laajennusta
ja modernisointia, mutta paahtimon sijainti asetti
kehitykselle lukuisia rajoitteita. Paulig halusi suunnitella ja toteuttaa uuden, maailman parhaan kahvipaahtimon. Olimme mukana projektissa alusta alkaen aina paahtimon sijainnin valinnasta ja suunnittelusta sen vihkiäisiin saakka.

Projektiesimerkki: Infra
Kestävä liikenneyhteys pääkaupunkiseudulle
Kehärata avasi raideyhteyden lentoasemalta muun
maan raideverkkoon, ja sen arvioitu matkustajamäärä
vuonna 2025 on yli 50 000 matkustajaa päivässä.
Osallistuimme Kehäradan yleissuunnitelman ja ratasuunnitelman laatimiseen sekä teimme tunnelin ja
maanalaisten asemien rakennussuunnittelua.
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