
 
 

In English below… 

 

Haemme harjoittelijaa Tampereen toimistolle kansainvälisen työyhteisömme 

vahvistukseksi. Ydintehtäväsi on lisätä opiskelijaliikkuvuutta Aasiaan yhdessä muun 

tiimin kanssa. Toimit pääasiassa myynnin tuen ja asiakaspalvelun parissa. 

Harjoittelun kesto on 4-6 kuukautta ja aloitusajankohta on huhtikuussa. 

 

ASIA EXCHANGEN TARINA 

Asia Exchangen matka alkoi 15 vuotta sitten, kun kaksi suomalaista vaihto-

opiskelijaa rakastui Aasiaan oman Shanghain-lukukautensa aikana. Siitä lähtien 

heidän, ja myöhemmin Asia Exchangen missioksi muodostui porttien avaaminen 

Aasiaan opiskelijoille ympäri maailmaa. Tällä tiellä olemme edelleen. Suureksi 

iloksemme jo noin 7000 opiskelijaa yli 500 korkeakoulusta ja 80 eri maasta on 

vuosien aikana tarttunut tilaisuuteen. Nykyään lähetämme opsikelijoita myös Aasian 

ulkopuolelle. 

 

YDINTEHTÄVÄT 

• Myynnin tuen tehtävät 

• Monipuoliset raportointi-, tiedonetsintä- ja selvitystyöt 

• Asiakaspalvelua suomeksi ja englanniksi 

• Projektiluontoisia tehtäviä sinun vahvuuksiin ja kiinnostuksen kohteisiin 

painottuen 

 

ODOTAMME 

• Vahvaa suullista ja kirjallista englannin ja suomen kielen taitoa, saksan tai 

ranskan osaaminen katsotaan eduksi 

OFFICE INTERN FOR 

CUSTOMER SERVICE AND 

SALES SUPPORT TASKS 



• Toimisto-ohjelmien hallintaa 

• Itsenäistä ja tarkkaa otetta, organisointikykyä, sitoutuneisuutta ja innokkuutta 

• Halua ja kykyä työskennellä kansainvälisissä tehtävissä 

• Samaistumista ja sitoutumista arvoihimme 

 

TARJOAMME 

• Merkityksellisen, monipuolisen ja kansainvälisen työn 

• Ammatilliseen kasvuun kannustavan työympäristön 

• Runsaasti vastuuta sekä täyden tuen tehtävässä onnistumiseen 

• Mahdollisuuden olla luomassa once in a lifetime -kokemuksia 

• Ammattitaitoisen, tavoitteellisen, avoimen, modernin ja kannustavan 

työyhteisön 

 

HAKUOHJEET 

 

Hae täyttämällä sähköinen hakemuslomakkeemme täällä 26.03.2021 mennessä. 

Liitä mukaan CV ja vapaamuotoinen hakemus suomeksi tai englanniksi.  

 

Lisätietoja tehtävästä voit kysyä Joonas Salolta, puh. 0451700757. 

 

... 

 

Intern for administrative and customer service tasks 

 

We are looking for an intern focused on sales support and customer service tasks 

to strengthen our international team. You will be located at the Tampere office and 

your responsibility is to enable and increase student mobility to our destinations 

around the world together with the rest of the team. You will mostly be focused on 

customer service and sales support tasks. We are looking for an intern who can 

start in April and complete a 4-6-month long internship. 

 

THE STORY OF ASIA EXCHANGE 

The story of Asia Exchange started 15 years ago, when two Finnish exchange 

students fell in love with Asia during their own study abroad semester in Shanghai. 

After this experience the founders’ and later the company’s mission became to 

open the gates for students from all over the world to Asia. In the present day, we 

are proud to have sent over 7000 students from 500 universities and 80 different 

countries. Currently the company is also sending students outside of Asia. 

 

CORE TASKS: 

https://www.asiaexchange.org/fi/arvomme/
https://form.jotformeu.com/asiaexchange/job-application-form-eng
tel:0451700757


• Sales support 

• Miscellaneous reporting tasks and information gathering  

• Communication with our applicants and customer service in English and 

Finnish (or possibly any other language the applicant is proficient in) 

• Possibility to be involved in different projects based on the chosen 

applicants’ interests and/or strengths 

 

WE ARE LOOKING FOR: 

• Strong written and spoken language proficiency in both Finnish and English. 

French and German language proficiency is an advantage.  

• Knowledge on Office -programs 

• Organizational skills, enthusiasm and a willingness to learn  

• Commitment to our values 

 

WHAT WE CAN OFFER YOU: 

• Interesting and diverse tasks in an international company, where you are 

able to see the results of your work.  

• A modern, relaxed work setting full of professionals. 

• A supportive environment for learning and succeeding. 

 

APPLICATION INSTRUCTIONS 

Apply for the intern position by filling out our electronic application form here by 

26.03.2020. 

 

For more information, call Sales and Relationship Manager Joonas Salo: 045 1700 

757. 
 

https://asiaexchange.org/asia-exchange-company-value/
https://form.jotformeu.com/asiaexchange/job-application-form-eng

