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Luotettavaa tietoa jo vuodesta 2002

PFOR5#6 - ERIKOISNUMERO

SUURI TYÖPAIKKANUMERO
Työpaikkoja vapaana Salkkarin alueella

PFOR:in miehistöpula ratkaistu

Tämän historiallisen, kaikkien aikojen
ensimmäisen FlashNews-erikoisnumeron
tarkoituksena on esitellä Salkkarin
alueen vapaita työpaikkoja. Paikkoja
löytyy niin kaupan, rakennuksen kuin
sotilastoiminnankin
alalta,
ja
onpa
joukossa muutamia rauhanturvaamiseen
liittyviäkin paikkoja.

Kuten viime numerossamme kerroimme,
vaivasi PFOR-joukkoja pitkään pula
halukkaista rauhanturvaajista. YK:ssa
päätettiin yrittää rekrytoimista hieman
toisenlaisin keinoin, ja nyt haluttu tulos
saavutettiinkin. Näin poistettiin myös
epäilys siitä, joudutaanko suunniteltu
operaatio perumaan liian pienen joukon
vuoksi.

Ennen varsinaisten työpaikkailmoitusten
julkaisua
käydään
läpi
hieman
niemimaan yleistä työllisyystilannetta.
Kuten tunnettua, Salkkarin niemimaan
pääelinkeino on perinteisesti ollut oluen
valmistus ja siihen liittyvät toiminnot,
kuten maanviljely. Wanhan Panimon
tuhouduttua sisällissodan melskeessä,
on myös tällä saralla ollut hiljaisempaa,
ja useat maanviljelijät ovatkin joutuneet
etsimään elantoansa muualta, toiset
laillisempia reittejä, toiset vähemmän
laillisia. Epävirallisten arvioiden mukaan
salakuljetus ja –kauppa olivatkin alueen
yleisimmät elinkeinot vielä vuosi sitten.

PFOR-operaation
vahvistuttua
siihen
liittyviä rakennustöitä aloitetaan kovalla
vauhdilla, ja tämä työllistää paikallisia
todella tehokkaasti. YK:n taholta on
ilmoitettu, että paikallista työvoimaa
käytetään rakennustöissä niin paljon
kuin turvallisuustekijät antavat periksi.
Ammattitaitoa ei alueelta puutu, ja osan
PFOR:n
rakennuksista
arvellaankin
kestävän
kauemmin
kuin
alueen
tulitauon. Myös muita rakennustöitä
riittää,
uusia
vedenottamoita
ja
viljavarastoja
suunnitellaan
kovaa
vauhtia, samoin kuin Korkkilan kylää.
Myös Hanalaan on tulossa muutoksia,
jotka odottavat rakentajiaan.

Tällä hetkellä, niemimaan talouden
kohentuessa hurjaa vauhtia, on myös
työpaikkoja
syntynyt
kuin
sieniä
sateella, ja niille on ollut myös ottajia.
PFOR-joukkojen läsnäolo alueella tuo
paitsi rauhaa, myös rahaa mukanaan, ja
uusia kauppoja onkin syntynyt melko
paljon, ja epäillään, miten ne kestävät
kilpailussa, vaikka kaikki keskittyvätkin
hiukan eri tuotteisiin.

Cornia ruokkii osallistujat

Muista maksaa pelimaksusi!
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Palvelukseen halutaan

Palvelukseen halutaan

Ryhmänjohtajia

Komppanianpäälliköitä ja
Joukkueenjohtajia

Tuoppian joukot etsivät vahvuuteensa uusia
johtajia toteuttavan tason tehtäviin. Noin
kahdensadan hengen joukko tarvitsee useita
ryhmänjohtajia osaksi kasvanutta organisaatiota.

Tuoppian joukot etsivät vahvuuteensa uusia
johtajia ylemmän tason tehtäviin. Noin
kahdensadan hengen joukko tarvitsee useampia
johtajia sekä komppanioihin että joukkueisiin.
Hyvin varustautunut ja järjestäytynyt joukko on
kokenut yhtä ja toista usean vuoden aikana, ja
mukana on kokemusta useista taisteluista.

Etsimme henkilöitä, jotka kykenevät pitämään
päänsä kylmänä myös paineen alla, hallitsemaan
yllättäviä tilanteita ja joilla on kyky tarvittaessa
ottaa aloite omiin käsiin. Sotilaalliseen tapaan
perustat toimintasi kuitenkin ylemmiltä
upseereilta saamiisi käskyihin.

Etsimme henkilöitä, jotka kykenevät pitämään
päänsä kylmänä myös paineen alla, hallitsemaan
suuriakin väkijoukkoja ja yllättäviä tilanteita ja
joilla on kyky tarvittaessa ottaa aloite omiin
käsiin. Perusluonnettasi parhaiten kuvaavat sanat
ovat järjestelmällisyys ja säntillisyys.

Sinä olet jo osa Tuoppian armeijaa, mutta
mahdollisesti vasta rivimiehen tasolla.
Kunnianhimo kuitenkin ajaa sinua eteenpäin,
kohti vaativampia haasteita. Sinulla on
mahdollisesti ryhmä tovereita, mutta ei johtajaa.

Tarjoamme mahdollisuuden nähdä syvemmälle
pienen armeijan syövereihin ja laajempaa
näkemystä sotilastoiminnasta. Kyseessä ei
missään nimessä ole toimistotyö, pientä
joukkoamme johdetaan edestä.

Jos koet olevasi etsimämme henkilö, ota yhteyttä
ja keskustellaan lisää. Palkkaa emme
valitettavasti pysty maksamaan, mutta
kokemusta voimme tarjota sitäkin enemmän.

Jos uskot olevasi etsimämme henkilö, ota
yhteyttä ja keskustellaan lisää. Palkkaa emme
valitettavasti pysty maksamaan, mutta
kokemusta voimme tarjota sitäkin enemmän.

Jos kiinnostuit tarjoamistamme
tehtävistä, lähetä sähköpostia
osoitteeseen peli@chairborne.info
ja kerro lisää itsestäsi!

Palvelukseen halutaan
Viestimiehiä
Tuoppian joukot etsivät vahvuuteensa viestinnän
erikoismiehiä vastaamaan yhteyksistä kentällä.
Tiedonkulku johtajien ja alaisten välillä on
ensiarvoisen tärkeää, ja siitä huolehtiminen
tärkeä tehtävä.
Etsimme henkilöitä, jotka kykenevät pitämään
päänsä kylmänä myös paineen alla ja
hallitsemaan yllättäviä tilanteita. Perusluonnettasi
parhaiten kuvaavat sanat ovat järjestelmällisyys
ja säntillisyys.
Tarjoamme mahdollisuuden nähdä, miten
viestijärjestelmät toimivat, ja ohessa näkee myös
sotilasjoukon johtamista. Tarvittaessa
koulutamme tehtäviin.
Jos koet olevasi etsimämme henkilö, ota yhteyttä
ja keskustellaan lisää. Palkkaa emme
valitettavasti pysty maksamaan, mutta
kokemusta voimme tarjota sitäkin enemmän.
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Komppanianpäälliköitä ja
Joukkueenjohtajia

Ryhmänjohtajia
Nallestanian joukot etsivät vahvuuteensa uusia
johtajia toteuttavan tason tehtäviin. Noin
kahdensadan hengen joukko tarvitsee useita
ryhmänjohtajia osaksi kasvanutta organisaatiota.

Nallestanian joukot etsivät vahvuuteensa uusia
johtajia ylemmän tason tehtäviin. Noin
kahdensadan hengen joukko tarvitsee useampia
johtajia sekä komppanioihin että joukkueisiin.
Hyvin varustautunut ja järjestäytynyt joukko on
kokenut yhtä ja toista usean vuoden aikana, ja
mukana on kokemusta useista taisteluista.

Etsimme henkilöitä, jotka kykenevät pitämään
päänsä kylmänä myös paineen alla, hallitsemaan
yllättäviä tilanteita ja joilla on kyky tarvittaessa
ottaa aloite omiin käsiin. Sotilaalliseen tapaan
perustat toimintasi kuitenkin ylemmiltä
upseereilta saamiisi käskyihin.

Etsimme henkilöitä, jotka kykenevät pitämään
päänsä kylmänä myös paineen alla, hallitsemaan
suuriakin väkijoukkoja ja yllättäviä tilanteita ja
joilla on kyky tarvittaessa ottaa aloite omiin
käsiin. Perusluonnettasi parhaiten kuvaavat sanat
ovat järjestelmällisyys ja säntillisyys.

Sinä olet jo osa Nallestanian armeijaa, mutta
mahdollisesti vasta rivimiehen tasolla.
Kunnianhimo kuitenkin ajaa sinua eteenpäin,
kohti vaativampia haasteita. Sinulla on
mahdollisesti ryhmä tovereita, mutta ei johtajaa.

Tarjoamme mahdollisuuden nähdä syvemmälle
pienen armeijan syövereihin ja laajempaa
näkemystä sotilastoiminnasta. Kyseessä ei
missään nimessä ole toimistotyö, pientä
joukkoamme johdetaan edestä käsin.

Jos uskot olevasi etsimämme henkilö, ota
yhteyttä ja keskustellaan lisää. Palkkaa emme
valitettavasti pysty maksamaan, mutta
kokemusta voimme tarjota sitäkin enemmän.

Jos uskot olevasi etsimämme henkilö, ota
yhteyttä ja keskustellaan lisää. Palkkaa emme
valitettavasti pysty maksamaan, mutta
kokemusta voimme tarjota sitäkin enemmän.

Jos kiinnostuit tarjoamistamme
tehtävistä, lähetä sähköpostia
osoitteeseen peli@chairborne.info
ja kerro lisää itsestäsi!

Palvelukseen halutaan
Viestimiehiä
Nallestanian joukot etsivät vahvuuteensa
viestinnän erikoismiehiä vastaamaan yhteyksistä
kentällä. Tiedonkulku johtajien ja alaisten välillä
on ensiarvoisen tärkeää, ja siitä huolehtiminen
tärkeä tehtävä.
Etsimme henkilöitä, jotka kykenevät pitämään
päänsä kylmänä myös paineen alla ja
hallitsemaan yllättäviä tilanteita. Perusluonnettasi
parhaiten kuvaavat sanat ovat järjestelmällisyys
ja säntillisyys.
Tarjoamme mahdollisuuden nähdä, miten
viestijärjestelmät toimivat, ja ohessa näkee myös
sotilasjoukon johtamista. Tarvittaessa
koulutamme tehtäviin.
Jos uskot olevasi etsimämme henkilö, ota
yhteyttä ja keskustellaan lisää. Palkkaa emme
valitettavasti pysty maksamaan, mutta
kokemusta voimme tarjota sitäkin enemmän.
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Komppanianpäälliköitä ja
Joukkueenjohtajia

Ryhmänjohtajia

PFOR- joukot etsivät vahvuuteensa uusia johtajia
ylemmän tason tehtäviin. Runsaan sadan hengen
joukko alkaa jo olla valmiiksi muotoutunut, mutta
koostumukset elävät kuitenkin edelleen.

PFOR- joukot etsivät vahvuuteensa uusia johtajia
toteuttavan tason tehtäviin. Runsaan sadan
hengen joukko alkaa jo olla valmiiksi
muotoutunut, mutta koostumukset elävät
kuitenkin edelleen.

Etsimiemme henkilöiden pää pysyy kylmänä
tilanteessa kuin tilanteessa, hötkyilyyn ei
tehtävän aikana ole varaa. Toisaalta ratkaisut on
tehtävä tilanteissa nopeasti, mutta niin, että ne
kestävät arvioinnin jälkeenkinpäin.
Ongelmanratkaisukyky sekä sovittelutaidot ja
vuorovaikutusosaaminen ovat avainasemassa
tehtäviin valittaessa.

Etsimiemme henkilöiden pää pysyy kylmänä
tilanteessa kuin tilanteessa, hötkyilyyn ei
tehtävän aikana ole varaa. Toisaalta ratkaisut on
tehtävä tilanteissa nopeasti, mutta niin, että ne
kestävät arvioinnin jälkeenkinpäin. Perusteet
tehtäviisi saat ylemmältä johdolta, mutta
ryhmänjohtajan ominaisuudessa viimeiset
ratkaisut teet kuitenkin Sinä. Kyky ratkaista
ongelmia sekä sovittelu- ja vuorovaikutustaidot
ovat avainasemassa tehtäviin valittaessa.

Rauhanturvaamistehtävässä pääset oikeasti
”parantamaan maailmaa”. Tarjoamme käytännön
läheisen työympäristön oikeiden ihmisten parissa.
Johdettavanasi tulee hieman tehtävästä riippuen
olemaan yhden tai useamman maan sotilaista
koostuva osasto, joka toimii yhteistyössä muiden
PFOR-joukkojen kanssa, joten englannin hyvä
suullinen ja kirjallinen osaaminen ovat
perusedellytyksiä.

Rauhanturvaamistehtävässä pääset oikeasti
”parantamaan maailmaa”. Tarjoamme käytännön
läheisen työympäristön oikeiden ihmisten parissa.
Johdettavanasi tulee hieman tehtävästä riippuen
olemaan yhden tai useamman maan sotilaista
koostuva osasto, joka toimii yhteistyössä muiden
PFOR-joukkojen kanssa, joten englannin hyvä
suullinen ja kirjallinen osaaminen ovat
perusedellytyksiä.

Jos kiinnostuit tarjoamistamme
tehtävistä, lähetä sähköpostia
osoitteeseen peli@chairborne.info
ja kerro lisää itsestäsi!
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Viestimiehiä
PFOR-joukot etsivät vahvuuteensa viestinnän
erikoismiehiä vastaamaan yhteyksistä kentällä.
Tiedonkulku johtajien ja alaisten välillä on
ensiarvoisen tärkeää, ja siitä huolehtiminen
tärkeä tehtävä. Viestimiehet hoitavat myös
yhteydet tukikohdasta YK:n päämajaan.
PFOR-joukkojen vastuulla on suuri alue ja alueen
asukkaat, joten viestien pitää kulkea viivytyksettä
ja tarkasti. Etsimme henkilöitä, jotka kykenevät
pitämään päänsä kylmänä myös paineen alla ja
hallitsemaan yllättäviä tilanteita. Perusluonnettasi
parhaiten kuvaavat sanat ovat järjestelmällisyys
ja säntillisyys.
Tarjoamme mahdollisuuden nähdä, miten
viestijärjestelmät toimivat, ja ohessa näkee myös
sotilasjoukon johtamista. Tarvittaessa
koulutamme tehtäviin.

4(5)

Palvelukseen halutaan

Palvelukseen halutaan

Joukkueenjohtaja

Ryhmänjohtajia

Kansalliskaarti etsii vahvuuteensa uutta
joukkueenjohtajaa. Kahdenkymmenen hengen
joukko alkaa jo olla valmiiksi muotoutunut, mutta
koostumus elää kuitenkin edelleen.

Kansalliskaarti etsii vahvuuteensa uusia
ryhmänjohtajia. Johtajat valitaan jo
koulutettavasta ryhmästä, mutta halukkaat
asetetaan etusijalle.

Kansalliskaartin vastaperustettu joukkue on
historian ensimmäinen, ja sen johtajalta
kaipaammekin tiukkaa kokemusta johtotehtävistä
ja yhteistoiminnasta muiden kanssa.
Joukkueenjohtajana tehtäviisi kuuluu muiden
ohella toiminnan koordinointi PFOR-joukkojen
kanssa, ja tuletkin toimimaan tiiviissä
yhteistyössä PFOR-osaston komentajan kanssa.

Etsimiemme henkilöiden pää pysyy kylmänä
tilanteessa kuin tilanteessa, hötkyilyyn ei
tehtävän aikana ole varaa. Toisaalta ratkaisut on
tehtävä tilanteissa nopeasti, mutta niin, että ne
kestävät arvioinnin jälkeenkinpäin. Perusteet
tehtäviisi saat ylemmältä johdolta, mutta
ryhmänjohtajan ominaisuudessa viimeiset
ratkaisut teet kuitenkin Sinä. Kyky ratkaista
ongelmia sekä sovittelu- ja vuorovaikutustaidot
ovat avainasemassa tehtäviin valittaessa.

Osaston uuden luonteen johdosta pääset mukaan
kehittämään sen toimintatapoja ja luomaan aivan
uutta. Vaikka oletkin mukana kehittämässä
toimintaa, ei tehtäviisi kuulu kirjallisten raporttien
tuottaminen, vaan tärkein työympäristösi löytyy
toimiston ulkopuolelta. Vasta alkanut toiminta
edellyttää johtajiltaan kovaa esimerkkiä alaisille.

Osaston uuden luonteen johdosta pääset mukaan
kehittämään sen toimintatapoja ja luomaan aivan
uutta. Toimit läheisessä yhteistyössä joukkueesi
johtajan kanssa tarjoten hänelle käytännön tietoa
toiminnasta ja sen kehittämisestä.

Johdat osastoa, joka toimii yhteistyössä PFORjoukkojen kanssa, joten englannin hyvä suullinen
ja kirjallinen osaaminen ovat perusedellytyksiä.

Kansalliskaarti toimii yhteistyössä muiden PFORjoukkojen kanssa, joten englannin hyvä suullinen
ja kirjallinen osaaminen ovat perusedellytyksiä.

Jos kiinnostuit tarjoamistamme
tehtävistä, lähetä sähköpostia
osoitteeseen peli@chairborne.info
ja kerro lisää itsestäsi!

Palvelukseen halutaan

Rakennustyöläisiä
PFOR- joukot alkavat valmistautua pysyvään
sijoittumiseen Salkkarin niemimaalle ja
aseleporajan valvomiseen. Näitä toimia tukemaan
alueelle tullaan rakentamaan useita rakennuksia,
kuten asuinparakkeja sekä valvonta- ja
tarkastuspisteitä.
YK:n jälleenrakennusperiaatteisiin kuuluu
paikallisen väestön ottaminen mukaan kaikkeen
toimintaan, ja niinpä haemmekin nyt useita
kokeneita rakennusmiehiä ja vähemmän
kokeneita apumiehiä työskentelemään kohteissa
ympäri Salkkarin niemimaata.
Työnhakijoita haastatellaan PFOR-joukkojen
tukikohdan yhteyteen perustettavassa
työhönottopisteessä. Haastatteluihin ei varata
aikoja, vaan tulijat käydään läpi
tulojärjestyksessä. Hakijan taustat tarkistetaan,
joten tullessasi haastatteluun, valmistaudu
todistamaan henkilöllisyytesi!
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