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Katso selaimessa

Relacom ja DEFA
yhteistyöhön
Relacom vastaa jatkossa DEFAn sähköautojen
latausasemien asennuksesta kaikkialla Suomessa.
Ensimmäiset asennukset on jo tehty. Relacom
huolehti asennuksista niin yksityishenkilöille kuin
yrityksille ja pysäköintitaloillekin.
Lue lisää relacom.fi

Relacom toimittaa Erillisverkkojen
konesaleihin palveluja
Suomen Erillisverkot valitsi Relacomin IoT-liiketoimintayksikön kumppanikseen konesalien
asentamiseen ja ylläpitoon. Ensimmäinen konesalin asennusprojekti on jo valmistunut. Erillisverkkojen
konesalipalvelut tarjoavat viranomaisille ja huoltovarmuuskriittisille toimijoille turvallisia ja
toimintavarmoja datakeskuksia.
Lue lisää relacom.fi

Relacomin keskuskorjaamo
ja -varasto muutti Vantaalla
Aiemmin Vantaalla Kiitoradantie 6:ssa sijaitsevat Relacomin varasto, työ- ja keskuskorjaamotilat ovat muuttaneet uuteen osoitteeseen
Silvastintie 1, 01510 Vantaa. Relacomin uudet
modernit toimitilat sekä uudelleensuunniteltu
keskuskorjaamo sijaitsevat Vantaanportin K-Rautaa vastapäätä.
Toiminta Silvastintiellä on jo käynnistynyt ja samalla Kiitoradantien
tilat on poistettu käytöstä.
Lue lisää relacom.fi

Nähdään Verkostomessuilla
Relacom on mukana Tampereen Pirkkahallissa 23.1.– 24.1. järjestettävillä Verkostomessuilla. Löydät
meidät A-hallista osastolta A 802. Tervetuloa tutustumaan!

Tunnetko erityisen ansioituneen relacomlaisen?
Relacom huomioi vuosittain työntekijöitään erinomaisesta työstä Top Tekijä -palkinnolla. Tänä vuonna
valitsemme vuoden työntekijän sisäisten ja ulkoisten asiakaspalautteiden perusteella.
Top Tekijä tuo työllään aitoa lisäarvoa asiakkaillemme. Hän on aloitteellinen, lähestyy asioita
ratkaisuhakuisesti, kantaa vastuuta työstään tekojensa kautta sekä tekee hyvää yhteistyötä ympäri
organisaation. Top Tekijä elää arvomme todeksi, hän on työssään luotettava ja osaava. Muut
huomaavat hänen työskentelytapansa hyvänä esimerkkinä, hänet on helppo tunnistaa yrityksemme
huipputekijäksi asemastaan ja vastuualueestaan riippumatta.
Tiedämme, että eri yksiköissä, eri paikkakunnilla ja eri tehtävissä on useita relacomlaisia, joihin sopivat
edellä mainitut kuvaukset. Lähetähän oman ehdokkaasi nimi perusteluineen oheista linkkiä käyttäen
10.1.2019 mennessä.

Klikkaa tästä äänestykseen
Top Tekijästä valitaan saatujen ehdotusten perusteella tammikuun aikana – ja hänestä kuullaan lisää
seuraavassa uutiskirjeessä ensi vuoden puolella.
Kaikkien ehdotuksen tehneiden kesken arvotaan Delicard–lahjakortti!
Lisätietoja:
Antti Siipola
antti.siipola@fi.relacom.com
040 545 5469

Rauhallista joulua!
Kiitämme yhteistyöstä tänä vuonna ja toivotamme sinulle rauhallista jouluja ja onnellista uutta vuotta
2019. Olemme lahjoittaneet tämän vuoden joulukortteihin varatut rahat vähävaraisia perheitä tukevalle
Hyvä joulumieli -keräykselle.
Katso sähköinen joulutervehdyksemme alta.
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Osoitelähde: Relacomin asiakas- ja sidosryhmärekisteri
Jos haluat poistua postituslistaltamme, niin voit tehdä sen tästä.

