Palvelumme ja referenssimme
JULKISEN SEKTORIN ORGANISAATIOILLE

Pro-Sourcen kokemus julkisen
sektorin palvelemisesta
Olemme erikoistuneet palvelemaan yksityisen ja julkisen sektorin yhtiöitä asiantuntija- ja johtotason osaamisen löytämisessä ja
työnantajamielikuvan vahvistamisessa. Rekrytointiyhteistyön lisäksi, autamme asiakasorganisaatioitamme myös johtamisen ja esimiestyön
kehittämisessä.
Toimialan tarpeet ja haasteet, julkisen sektorin erityisvaatimukset ja virkojen täyttämisen yksityiskohdat ovat meille tuttuja. Aloitamme
yhteistyön aina perehtymällä perusteellisesti asiakasorganisaatioomme: vahvuudet, mahdolliset heikkoudet, mahdollisuudet, uhat ja
kilpailutilanne. Perehtymisen teemme sekä itsenäisesti, että yhteistyössä asiakkaamme kanssa.
Tehokkaimman hyötysuhteen saavutamme, kun asiakasyrityksellämme ei, vahvuuksista ja luotettavuudesta huolimatta, ole kyllin vahvaa
työnantajamielikuvaa, jotta he pystyisivät itsenäisesti houkuttelemaan korkean kilpailutilanteen toimenkuvien asiantuntijoita.
2020 helmikuussa perustimme terveysalan Advisory Boardin, johon kuuluu alan johtavaa osaamista sairaanhoitopiirien johdosta. Advisory
Boardimme vahvan terveysalan tuntemuksen avulla voimme auttaa asiakkaitamme paremmin oman toimintansa kehittämisessä, osallistua
julkiseen keskusteluun ja vaikuttaa positiivisesti koko toimialan kehittämiseen, työnantajakuvan rakentamiseen ja rekrytointien tehostamiseen.
2021 teimme Business Finlandin tuella yhteistyössä Advisory Boardimme jäsenen, Olli-Pekka Lehtosen, kanssa tutkimuksen ”Mitä kyvykkyyksiä
hyvinvointialueet tarvitsevat sote-uudistuksen tavoitteiden toteuttamiseksi?”
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Viimeaikaisia toimeksiantojamme
julkiselta sektorilta
Julkisen terveydenhuollon organisaatiot:
•

Toimitusjohtajia

•

Talousjohtajia

•

HR Johtajia

•

Kehitysjohtajia

•

ICT Johtajia

•

Digitaalisten palveluiden johtajia

•

Projektijohtajia

•

IT Projektijohtajia

•

CXO, EVP JA JOHTORYHMÄTASO:
•

Toimistusjohtajia terveydenhuollon, huoltopalveluiden, ITpalveluiden ja mediatoimialan organisaatioille.

•

Hyvinvointialuejohtaja

•

Myyntijohtaja pohjoismaiselle terveysalan organisaatiolle.

•

ICT johtajia julkisen terveydenhuollon organisaatioille.

•

Digitaalisten palveluiden johtaja julkisen terveydenhuollon
organisaatiolle.

•

Talousjohtajia julkisen terveydenhuollon sekä pohjoismaiselle
terveysalan organisaatioille.

Palvelualue- ja palvelujohtajia

•

HR johtajia sairaanhoitopiireille

•

Lääketieteellisiä johtajia

•

•

Hoitotyönjohtajia

Projektijohtajia julkisen terveydenhuollon sisäisiin ITorganisaatioihin

•

ICT päälliköitä, arkkitehtejä ja asiantuntijoita

•

Palvelualuejohtajia sairaanhoitopiireille

21.11.2022

Pro-Source Oy | Ludviginkatu 6| 00130 Helsinki | info@prosource.fi

3

Yhteistyökumppanisi
Annele Bergman, Senior Consultant

Markku Kaijala, Senior Partner, CEO

Puhelin: +358 50 3785259

Puhelin: +358 400 507 313

Email: annele.bergman@prosource.fi

Email: markku.kaijala@prosource.fi

Sakari Sivonen, Head of Research

Lasse Pehto, Senior Partner

Puhelin: +358 50 3534826

Pro-Sourcen sisäinen
neuvonantaja julkisen sektorin
toimeksiannoissa.

Email: sakari.sivonen@prosource.fi
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20

vuotta

yli

1500

yli

Inhimillinen ja asiantunteva
lähestyminen

10

huippuammattilaista

21.11.2022

suorahakua ja rekrytointia

50

valmennustapahtumaa

yhteistyökumppanit
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