Olemme

PÄÄKIRJOITUS
Haluamme mahdollistaa
sen, että asiakkaalla olisi
joku tuttu taho, jonka
toimintaan on mukava
osallistua.

HÄMEENKYRÖ
Paula Kerola, tj
___________________

Mielekkään
vapaa-ajan
mahdollistaminen –
työ joka
innostaa
Yrityskuvamme kerää
kiitosta aina, kun julkaisemme uuden työpaikan
avoimeksi.
Meille halutaan töihin,
ja jos meille päästään,
meillä pysytään. Välillä
ehkä käydään muualla,
mutta aika usea palaa
matrocksiksi.
Mistä
se
johtuu?
Toiminta - ajatuksemme
on olla mahdollistamassa asiakkaan mielekästä
vapaa-aikaa
lapsesta
saakka, murrosiän myrskyistä
aikuisuuteen.

Se, että
asiakassuhteet
ovat pitkiä,
motivoi
kaikkia
osapuolia.
Se, että asiakassuhteet
ovat pitkiä, motivoi
kaikkia osapuolia. Me
tunnemme
asiakkaan
metkut, melskeet ja
mukavuuden.
On helppoa vain olla.
Olemme toimimillamme
aloilla alan uusiutuja ja
uudistaja. Emme halua
tehdä asioita kuten muut
tekevät. Matka ei ole
mutkaton, mutta sitäkin
antoisampi.
Tätä kirjoittaessani lihakseni ovat juuri palautumassa eilisestä Liikkuvan päivätoiminnan
matkasta. Liikkuva päivätoiminta on palvelu,
jossa yhdistyvät kaikkien alojen osaaminen
ja ammattitaito.

TOIMITUS
Me Matrocsit
olemme:
- Tapahtuman
järjestäjiä
- Tulipalon
sammuttajia
- Ennustajia
- Ammattitaitoisia
avustajia
- Soveltavan
liikunnan
ammattilaisia
- Ohjelmantuottajia
- Oppaita
- Bussitonttuja
- Työtään
rakastavia naisia
ja miehiä
Meidän työmme on
juurikin näin monipuolista, ja myös siksi
niin kovin innostavaa.
Tervetuloa Matrockssanomien maailmaan!
Toivottavasti voimme
myös palvella teitä!

KAIKEN
TIETOKESKUS

HALLITSEVA
AJOMIES

Paula tietää kaiken?
Paula toimii oppaana,
matkanjohtajana, Extraavustajana, ohjaajana ja
sisällöntuottajana. Paula
on kotoisin Tampereelta
ja asuu Akselin ja lasten
kanssa vaarin rakentamassa talossa kauniissa
Hämeenkyrössä.

Akseli tekee reittisuunnittelun,
toimii
kuljettajana sekä hoitaa
talouden ja hallinnon
koukerot. Akseli on
kotoisin Haukiputtaalta
Pohjois-Pohjanmaalta ja
on sittemmin kotiutunut
Hämeenkyrön kansallismaisemiin.

MIELEKKÄÄN
VAPAA-AJAN
MYYJÄ
Aina iloinen ja pirteä
Eeva palvelee asiakkaat
sekä pitää
myyntitaidoillaan bussin pyörät
pyörimässä ja kaikki
Matrocksit
mukavan
kiireisinä. Maailmalla
kokemusta
kerännyt
Eeva on tehnyt pesänsä
Tampereelle.

POMOSMIÄS

Lupsakka Lapin miehemme Joonas kaitsee
hellänvahvasti kasvavaa
extra-avustajalaumaansa
ja vastaa henkilöstön
asioista, sekä toimii niin
Bussitonttuna
kuin
esiintyjänäkin. Joonas
on löytänyt perheineen
kodin Tampereelta.

SEKÄ LIUTA TAITAVIA MATROCKSEJA!

MIKÄ TEKEE TYÖSTÄMME
ARVOKASTA?
työntekijät vastaavat
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