Marikaa haastatteli ja
artikkelin kirjoitti Nicole Harmes Jobillalta

LTQ-Partnerssilla työntekijää arvostetaan
LTQ-Partners tuottaa tehokkaita ratkaisuja sopimussiivoukseen sekä rakennusprojekteihin. Yritys
on työnantajana erinomainen suunnannäyttäjä, sillä ”työntekijöiden arvostus” mainitaan yhdeksi
heidän arvoistaan.
LTQ:n panos on selvästi huomattu työntekijöiden taholla, sillä toimistosiivoojana toimiva Marika
Tommingas suorastaan hehkuu päästessään kertomaan omasta työstään.
- Olen työskennellyt LTQ:lla nyt lähes puolitoista vuotta ja olen ollut todella tyytyväinen! Meillä on aivan
ihana työpaikka ja vaikka me työntekijät emme näe toisiamme arkena
kovin usein, tulemme hyvin juttuun
keskenämme ja juhlimme sitten porukalla joulua, kesää sekä muita tärkeitä tapahtumia, hän iloitsee.
Marikan toimipiste on tällä hetkellä
Helen Sähköverkko Oy:n toimisto.
Vaikka työ on hyvin itsenäistä, hän
ei jää sosiaalisesta kanssakäymisestä suinkaan paitsi. Marika onkin
päässyt mainiosti toimistolla työskentelevien henkilöiden porukkaan
mukaan.
- Minä tykkään työskennellä yksin ja
päättää päivän kulusta omatoimisesti. Se on ihanaa ja sopii minulle
parhaiten. Kuitenkin koko Helen
Sähköverkon porukka on aivan mahtava ja tämä on yksi syy, miksi pidän
työstäni niin paljon.
Marika kokee, että Helen Sähköverkon työntekijät tykkäävät myös hänestä ja hyvänä esimerkkinä toimikin
samalle päivälle ajoittunut tapahtuma:
- Tänäänkin kun menin töihin, yksi
henkilö sanoi minulle: ”Marika, otahan kakkua, minä lähden tänään lomalle!” hän nauraa ja lisää:
Tällä tavalla on aina ja tunnen itseni todella tervetulleeksi!
Myös toinen unohtumaton hetki nousi Marikan mieleen. Tapahtuma sai hänet omien sanojensa
mukaan suorastaan kyyneliin:
- Minun mielestäni oli niin kivaa, kun nyt viime joulun aikaan toimistolla työskentelevä assistentti
tuli sanomaan minulle, että he odottavat minun tulevan koko Helen Sähköverkon porukan kanssa

joululounaalle ravintolaan. Silloin mietin, että ”mitä vielä minä haluan?” En olisi voinut toivoa mitään enempää, hän iloitsee.
Toinen asia mikä Marikaa motivoi työssään on se, että päivät vaihtelevat, eikä työhön pääse kyllästymään.
- Joskus on kiireisempää ja joskus saa tehdä rauhallisemmin. Mikäli toimistolla on kahvitarjoilu, se
tietää minulle kiirettä, hän naurahtaa.
Marikan päivittäinen työaika alkaa aamulla kello kuudelta ja loppuu kahdelta.
- Voidaan erikseen sopia, jos siivousta tarvitaankin vasta myöhemmin. Nämä ovat kuitenkin erikoistapauksia, hän selvittää.
Työstään Marika on saanut paljon kehuja sekä kiitosta. Kun hän oli työskennellyt Helen Sähköverkon toimistolla noin puoli vuotta, paikan työntekijät saivat vastata siivousta koskevaan kyselyyn.
Kaikki olivat olleet todella tyytyväisiä hänen työhönsä ja kysely lähetettiin Marikan esimiehelle
LTQ:lla. Tämä oli niin onnellinen työntekijänsä saamasta palautteesta, että palkitsi naisen lahjakortilla. Marika tiivistääkin työskentelyn LTQ:lla seuraavasti:
- Aina on kivaa tulla töihin!

