
Opteam on vastuullinen, työelämää uudistava 
henkilöstöpalvelualan yritys, jolle on myönnetty 
Suomen henkilöstöpalveluyritysten liiton auktorisointi.

Opteam Nestor on uusi eläkeläisten 
työnvälityspalvelu, joka tarjoaa joustavia 
töitä työelämän konkareille. Voit itse 
valita, milloin ja kuinka paljon haluat 
töitä tehdä.

Oletko jo jäänyt 
eläkkeelle, mutta 
haluaisit jatkaa 
töiden tekemistä 
joustavasti? 

Kiinnostaako työnteko eläkkeellä?  
Ota yhteyttä, tai jätä työhakemus osoitteessa
www.opteam.fi

Osallistu Nestor-infoon 

Helsingissä 14.11. klo 11.00.

Ilmoittaudu sähköpostitse 

marjaliisa.uotila@opteam.fi 

tai soita 050-322 3276



Nestorit esittäytyvät

Harri Lehtonen, 67 
vuotta, varasto- ja 
apumies

Harri ehti työskennellä 
Finnairin palveluksessa 
40 vuotta, ennen kuin 
jäi eläkkeelle vuonna 
2006. Uudestaan hän 
palasi työelämään viime 
syksynä ja työskentelee 

nyt varasto- ja apumiehenä noin kolmena päivänä 
viikossa. Harri ilmoitti halunsa työntekoon Tikkurilan 
maalaismarkkinoilla Opteamin Nestor-kahvilassa. Harrin 
vaimokin on edelleen työelämässä, joten pelkkä kotona 
oleminen ei kutsu.

”Vielä ei ikä paina eikä askel ole lyhentynyt. Työelämässä 
aion olla terveyden ja kunnon huomioiden vielä pitkään.”

”Olen todella innostunut tästä tavasta tehdä töitä 
eläkeläisenä Opteamin kautta, koska saan itse päättää, 
mitä työvuoroja haluan tehdä ja milloin. Motivaatio on 
huipussaan, kun työnteko on vapaaehtoista.”

Paula Eriksson,
69 vuotta, kassatyöntekijä

”Elämä ei lopu siihen, että jää 
eläkkeelle. Itse en ole halunnut 
jäädä kotiin istumaan, vaan 
haluan edelleen tehdä töitä oman 
valintani mukaan. Jos minulla 
ei ole muita menoja, niin teen 
työvuoroja useampana päivänä 
viikossa. Työ tuo jatkuvuutta ja 

mukavaa vaihtelua elämään. En ole asettanut mitään rajaa 
sille kauanko jatkan työntekoa.” 

Marja-Liisa Uotila, 63 vuotta, 
projektipäällikkö

Marja-Liisa työskentelee 
projektipäällikkönä Opteamin 
Nestor-palvelun myynti- ja 
ohjaustehtävissä. Jäätyään 
eläkkeelle myynti- ja 
esimiestehtävistä hän piti vapaata 
muutaman vuoden. Nähtyään 
Opteamin rekrytointi-ilmoituksen 
hän innostui kuitenkin palaamaan 

takaisin työelämään. Marja-Liisa työskentelee noin 40 
tuntia kuukaudessa joustavasti tilanteen, tarpeen ja omien 
toiveidensa mukaan. Marja-Liisa motivoi työskentelyyn 
erityisesti työn mielenkiintoinen sisältö ja haasteellisuus. 

”Minusta tällainen mahdollisuus eläkkeellä 
työskentelystä on mahtava asia, ja haluan levittää tietoa 
mahdollisuudesta myös muille.”

Ilmi Tanskanen, 77 vuotta, 
kaupan kassatyöntekijä 

Ilmi jäi virallisesti eläkkeelle 
68 vuoden iässä. Viimeiset 
seitsemän vuotta hän on 
työskennellyt Opteamin 
kautta kauppojen kassoilla 
paikkaamassa lyhytaikaisia 
työntekijätarpeita: 
sairauslomia ja 

ruuhkahuippuja. Ilmi työskentelee noin viitenä päivänä 
viikossa ja valitsee itse haluamansa työvuorot tarjolla 
olevista. Ilmi aikoo käydä töissä niin pitkään, kuin hänen 
terveytensä vain sallii. Ilmi nauttii ”toisesta” työurastaan 
ja uskoo, että työnteko pitää hänet hyvässä kunnossa.

”Elän työurani parasta aikaa nyt eläkkeellä ollessani, 
koska voin itse vapaasti valita työvuoroni ja tehdä töitä 
silloin, kuin itse haluan.”

Virpi Vilpas, 66 vuotta, tavaratalon myyjä  

Virpi työskenteli tavaratalossa pääkaupunkiseudulla 
vuodesta 1995 alkaen ja jäi eläkkeelle jokin aika 
sitten. Virpi tiesi kuitenkin heti haluavansa jatkaa 
vielä työelämässä. Onneksi hän kuuli työnantajaltaan 
mahdollisuudesta työskennellä Opteamin kautta. 
Virpi ottikin välittömästi yhteyttä Opteamiin ja jatkoi 
työskentelyä tavarataloissa entiseen tapaan noin 25 
tuntia viikossa. Opteamin rekrytointityöntekijöiden 
yllytyksestä hän kokeili myös uutta työtä ruokakaupan 
hyllyttäjänä ja aikoo tehdä jatkossa myös niitä töitä. 
Virpiä motivoivat työntekoon lisäansiot sekä mielekäs 
tekeminen.


