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Suomalaisvoitto Volvo VISTA -finaalissa
Kesäkuun 26. päivä suomalaisjoukkue Team Harju kruunattiin VISTA 2012-2013
–kilpailun voittajaksi. VISTA on Volvon maailmanlaajuinen jälkimarkkinahenkilöstölle
järjestetty kilpailu.

"Olemme erittäin iloisia ja ylpeitä saavutuksestamme", maailmanmestareiden
joukkuejohtaja Immo Harju kommentoi heti voiton selvittyä. "Kilpailu on ollut haastava
ja päivä oli rankka. Monessa tehtävässä oli aikapaineita, mutta tunnemme toisemme
hyvin ja yhteistyö sujuu saumattomasti."
Volvon VISTA-kilpailu on maailman suurin laatuaan ja alkoi viime vuoden syyskuussa.
Kilpailuun osallistui yli 17000 työntekijää 93 maasta. Usean teoriakierroksen ja
alueellisten semifinaalien jälkeen mukana oli enää 32 joukkuetta ympäri maailman, jotka
matkustivat kisaamaan maailmanmestaruudesta Göteborgiin. Joukkueet ansaitsivat
pisteitä muun muassa yhteistyökyvystä, ongelmanratkaisusta ja Volvon ohjeiden
seuraamisesta. Nämä kaikki ovat tekijöitä, joista laadukas asiakaspalvelu koostuu.
Upeaa suomalaisosaamista läpi kilpailun
- Kaiken kaikkiaan suomalaisten joukkueiden osaaminen kilpailussa oli huippuluokkaa.
Team Harju on VISTA-kilpailun veteraani ja nyt monivuotinen työ palkittiin
maailmanmestaruudella. Olemme suomalaisten joukkueiden menestyksestä todella
ylpeitä. Suomessa henkilökunnan osaamisen kehittämiseen on viime vuosina panostettu
erityisen paljon. Tämä näkyy asiakkaillemme laadukkaana palveluna, lisää työntekijöiden
motivaatiota ja toi nyt tietenkin upeaa kisamenestystä, kertoo Suomessa VISTAkilpailusta vastaava Marcus Hällström tyytyväisenä.
Ylpeät voittajat esiteltiin gaala-illallisella 26.kesäkuuta. VISTA-kilpailun päätyttyä on
arvioitu, että sen myötä on syntynyt noin 475 680 tuntia lisäkoulutusta Volvo kuorma- ja
linja-autojen jälkimarkkinahenkilöstölle. Kilpailusta saatavat hyödyt ulottuvat
pidemmällekin.

- VISTA on erittäin tärkeä osa Volvon osaamisen kehittämistyötä. Tulokset
hyödynnetään maailmanlaajuisesti. Näin jälkimarkkinapalveluiden laatu asiakkaille on
mahdollisimman korkea, sanoo Hayder Wokil, Volvo Trucksin laatupäällikkö.
VISTA 2012-2013 -finaalin tulokset
Ensimmäinen sija: Team Harju, Suomi
Toinen sija: NTC 1, Sveitsi
Kolmas sija: MC Hammers, Iso-Britannia
Paras tiimihenki: Benecia, Korea
Paras tiimijohtaja: Matheus Henrique de Avila, Brasilia
Paras tulokas: Wetteri Power Oy, Finland
VISTA tietoa
VISTA on maailman suurin jälkimarkkinahenkilöstölle järjestetty kilpailu. Volvo järjesti
ensimmäisen kilpailun mekaanikoille vuonna 1957 Ruotsissa, jonka jälkeen kilpailu on
kasvanut kansainväliseksi tapahtumaksi. Kilpailun tavoitteena on kehittää ja parantaa
työntekijöiden tietoa ja taitoa sekä parantaa jälkimarkkinoiden asiakaspalvelua. Kilpailu
on avoin kaikille Volvo kuorma- ja linja-autoverkoston jälkimarkkinahenkilöstölle
maailmanlaajuisesti. VISTA 2012-2013 -kilpailu on ollut tähänastisista kilpailuista suurin
ja siihen osallistui yli 17 000 henkilöä 93 maasta.
Lisätietoja:
Minna Forsström, markkinointi- ja viestintäpäällikkö, e-mail:
minna.forsstrom@volvo.com, p: 050 577 3455

Videoaineistoa Volvo Yhtymästä on osoitteessa http://www.thenewsmarket.com/volvogroup Voit katsella tai tilata videon
tai vastaanottaa sen MPEG2-tiedostona tai Beta SP -nauhana. Rekisteröinti ja videot ovat tiedotusvälineille ilmaisia.
Kuvat ovat saatavana Volvo Trucksin kuvapankissa http://images.volvotrucks.com

Volvo Trucks myy asiakkailleen kuorma-autoja ja kuljetusten kokonaisratkaisuja. Yritys tarjoaa täyden tuotevalikoiman
keskisuurista raskaisiin kuorma-autoihin, ja maailmanlaajuisesti sillä on vahva 2 300 toimipisteen verkosto yli 140
maassa. Volvon kuorma-autoja valmistetaan 16 maassa eri puolilla maailmaa. Vuonna 2012 Volvo toimitti
maailmanlaajuisesti 105 000 kuorma-autoa. Volvo Trucks kuuluu Volvo Yhtymään, joka on yksi maailman johtavista
kuorma-autojen, linja-autojen, maanrakennuskoneiden sekä meri- ja teollisuusmoottoreiden tuottajista. Volvo Yhtymä
tarjoaa myös täydelliset rahoituspalvelut. Volvon työ perustuu yhtiön perusarvoihin, jotka ovat laatu, turvallisuus ja
ympäristö.

