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NETTIDEITTAILUSTA MALLI UUDENLAISELLE REKRYTOINTIPORTAALILLE 
Täsmähakupalvelu Heebo auttaa nuoria ammattilaisia ja yrityksiä kohtaamaan 
verkossa 
 
Innovatiivinen HR-alan start up -yritys, HR Kakspistenolla Oy, on tuonut markkinoille 
uudenlaisen, nuorten koulutettujen ammattilaisten työnhakua ja rekrytointia tehostavan 
verkkopalvelun. Täsmähakupalvelu Heebo -niminen verkkoportaali toimii ikään kuin verkon 
deittipalvelut yhdistäen toisilleen parhaiten sopivia työnhakijoita ja työnantajia. 
 
- Tartumme uudella Heebo-palvelulla nuorten ammattilaisten työllistymisen ja rekrytoinnin haasteeseen, eli 
työkokemuksen puutteen taklaamiseen. Perinteisesti työnhaussa ja rekrytoinnissa korostetaan 
työkokemusta, sillä potentiaalin ja persoonan arviointi on vaikeaa. Heebo ohjaa nuorta ammattilaista 
kertomaan potentiaalistaan CV:tä huomattavasti monipuolisemmin. Lisäksi Heebon soveltuvuustesti tuo 
nuoren Heebo-profiiliin hänen itsearvionsa persoonansa ominaispiirteistä, kertoo Heebo-idean kehittäjä ja HR 
Kakspistenolla Oy:n toimitusjohtaja Susanna Rantanen. 
 
- Moni yritys on kiinnostunut nuorten kohdalla kokemusta enemmän potentiaalista, kyvyistä ja persoonan 
sopivuudesta yrityksen kulttuuriin. Perinteinen tapa asettaa rekrytoivat yritykset tilanteeseen, jossa 
potentiaalin ja ominaisuuksien arviointi on vaikeaa. Heebon hakukone mahdollistaa monipuolisten 
hakukriteerien käytön, eikä yrityksen tarvitse käyttää aikaansa muiden kuin tehtävän kannalta 
mielenkiintoisten, valmiiksi soveltuvuustestattujen kandidaattien kohtaamiseen ja kontaktointiin, Rantanen 
jatkaa. 
 
HR Kakspistenolla Oy on sopinut pilottivaiheen yhteistyöstä Management Eventsin kanssa. Yhtiö keskustelee 
pilottikumppanuudesta myös muutaman muun paljon nuoria ammattilaisia rekrytoivan yrityksen kanssa.  
 
- Rekrytoimme puolivuosittain kymmeniä opiskelijoita erilaisiin harjoittelutehtäviin. Halusimme lähteä 
pilotoimaan Heeboa, sillä koemme Heebon mielenkiintoisena palveluna hoitaa työharjoittelijarekrytoinnit 
tehokkaasti ja koko prosessin laatua parantaen. Meille on tärkeää löytää kulttuuriimme sopivia tyyppejä 
myös harjoittelutehtäviin, ja löytävämme heitä tehokkaasti Heebon hakuominaisuuksien avulla, Leena 
Paajanen, Management Eventsin partner ja hallintojohtaja kertoo. 
 
Yritysyhteistyön lisäksi Heebo ja Laurean ammattikorkeakoulun Leppävaaran Businesslab ovat sopineet 
kahden vuoden mittaisesta yhteistyöhankkeesta, joka keskittyy opiskelijoiden osaamispotentiaalin 
kehittämiseen ja markkinoimiseen työnhaussa jo opiskeluaikana.  
 
- Yhteistyön tavoitteena on tarjota Laurean opiskelijoille kanava oman kokonaispotentiaalin markkinoimiseen 
ja laadukkaampaan työllistymiseen sekä opiskeluaikaisiin työharjoitteluihin että valmistumisen jälkeisellä 
uralla, kertoo Arto Saloranta Laurean Leppävaaran Businesslabista. 
 
HR Kakspistenolla Oy:n toimitusjohtaja Susanna Rantanen arvelee työnantajien hakutyökalun olevan valmis 
kevään kuluessa.  
 
LISÄTIEDOT: 
Susanna Rantanen, HR Kakspistenolla Oy, 040 769 5501, susanna.rantanen @ heebo.fi 
Leena Paajanen, Management Events, 050 3300711, leena.paajanen @ managementevents.com 
Arto Saloranta, Laurean ammattikorkeakoulu, 0400 425 272, arto.saloranta @ laurea.fi 
 
HR Kakspistenolla on vuonna 2010 perustettu uuden sukupolven HR-alan start up, joka missiona on auttaa hyviä 
työpaikkoja kohtaamaan ja pitämään parhaat tekijät. Vantaalla toimivan yrityksen on perustanut Susanna Rantanen, jolla 
on lähes 10 vuoden kokemus liiketoimintalähtöisen henkilöstojohtamisen kehittämisestä ja nuorten ammattilaisten 
rekrytoimisesta. Ennen yrittäjäksi ryhtymistään Rantanen vastasi useasti parhaimpien työpaikkojen kärkikastiin valitun 
Management Events -konsernin johtamiskulttuuriin kehittämisestä, esimiesten valmentamisesta sekä 
työnantajamarkkinoinnista. HR Kakspistenolla on saanut Heebo-palvelun kehittämiseen tuotekehitysavustusta sekä ELY-
keskukselta että Tekesiltä. Syksyllä 2010 käydyn rahoituskierroksen seurauksena yhtiöön sijoittivat Viestintätoimisto 
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Taitomyllyn omistaja Susanna Paloheimo sekä Nokialla ja Nokia Siemens Networksissa HR:n parissa pitkän 
kansainvälisen uran tehnyt Kirsi Rasinkangas. Heebon kehitystyössä ovat vaikuttaneet myös yhtiön ensimmäisen vuoden 
hallituksessa toimineet Pekka Mattila ja Leo Rantanen sekä omistajien lisäksi nykyisen hallituksen jäsenet psykologi ja 
rekrytointikonsultti Kirsi Laine sekä IT-alalla pitkän uran yrittäjän tehnyt Mika Leno.  
 
www.hrkakspistenolla.fi 
www.heebo.fi 
 
 


