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Mikä on Lumon?
Tarinamme alkoi kanalasta vuonna 1978. Ensimmäinen Lumon-
parvekelasitus asennettiin vuonna 1990 Kouvolaan, ja se on 
käytössä tänäkin päivänä. Uskomme, että parhaat tarinat eivät 
tarvitse hulppeita lähtökohtia, vaan vaatimattomistakin 
olosuhteista voi ponnistaa pitkälle. Tänään Lumon on 
globaali parvekejulkisivujen ja terassilasitusten ammattilainen, 
joka uskoo vahvasti yhdessä tekemiseen ja arvopohjaan 
perustuvaan menestykseen. Missiomme rakentaa parempia 
koteja on tullut todeksi vuosikymmenten kannattavan kasvun 
aikana. Hallitsemme koko toimitusketjun aina myynnistä 
tuotantoon ja asennukseen, tukitoimintoja unohtamatta. 
Lupausten pitäminen asiakkaille on toimintamme keskiössä, ja 
olemme lähellä asiakasta koko tuotteen elinkaaren ajan. 
Lumonilla on tekemisen meininki, ja työympäristöä on kuvailtu 
mukavaksi ja kannustavaksi. Parhaana ei pysy, jos pysähtyy. 
Ymmärrämme myös, että virheet kuuluvat oppimiseen, ja 
ratkaisemme mahdolliset haasteet yhdessä. Meitä lumonilaisia 
on jo yli 1500 ja uskomme, että parhaaksi tulemme yhdessä 
oppimalla. Se on nimittäin se tekijä, joka tuonut meidät 
kanalasta globaaliksi lasitusalan suunnannäyttäjäksi.



Kiinnostaako työharjoittelu 
tai opinnäytetyö alansa 
johtavassa kansainvälisessä 
perheyhtiössä?
Haluatko päästä työskentelemään ammattilaisten kanssa 
asiakaslähtöiseen organisaatioon laadukkaiden tuotteiden pariin?

Miksi kannattaa valita Lumon?
Teemme töitä arvopohjaisesti – Päätöksentekomme perustuu arvoihimme: 
olemme aina lähellä, pidämme lupauksemme ja rakennamme tulevaisuutta 
yhdessä. Ei ole aina helpoin tehtävä olla paras ja halutuin niin asiakkaan 
kuin työnantajan näkökulmasta. Otamme tämän haasteen kuitenkin 
vastaan ilolla ja yhdessä tekemällä.

Tarjoamme mahdollisuuden henkilökohtaiseen ja ammatilliseen 
kasvuun – Uskomme, että voimme aina oppia uutta toisiltamme. Autamme 
toisiamme kehittymään, koska elämä on jatkuvaa oppimista. 
Ymmärrämme, että virheet kuuluvat oppimiseen, ja korjaamme niitä 
yhdessä.

Kuuntelemme työntekijöitämme – Tarvitsemme palautetta, jotta 
voimme kehittyä. Mittaammekin henkilöstömme tyytyväisyyttä kolme 
kertaa vuodessa, jotta voimme jatkaa tulevaisuuden rakentamista yhdessä.



Kansainvälinen Lumon
Tule kanssamme luomaan enemmän tilaa elämälle!

Tarjoamme opiskelijoille koulutussopimus-, oppisopimus-, 
opinnäytetyö- sekä kesätyöpaikkoja mm. myynnin, asennuksen, 
työnjohdon, tuotesuunnittelun, talouden ja HR:n parissa. 
Tarjoamme myös kansainvälisiä työmahdollisuuksia

Tavoitteenamme oppilaitos ja opiskelijayhteistyössä 
on tutustuttaa opiskelijoita työelämään, syventää ammatillista 
osaamista ja työelämätuntemusta sekä 
edesauttaa työllistymistä tulevaisuudessa.

Tärkeitä ominaisuuksia missä tahansa työtehtävässämme 
ovat iloinen ja positiivinen asenne, ongelmanratkaisukyky, 
itsenäinen työskentelyote, luotettavuus sekä joustavuus. 
Tärkeää on myös, että työtehtävä vastaa opintojasi, pääset 
työssä soveltamaan opintojasi sekä kehittymään ja oppimaan 
uutta.

Toivottavasti kuulemme sinusta! ura.lumon.fi
#wearelumon #onelumon #learningtogether


