Lehdistötiedote
You-Get aloittaa toiminnan Suomessa ja palkkaa uusia työntekijöitä
9.12.2015 – Hollannissa pääkonttoria pitävä liiketoiminnan prosessien hallinnan palvelu- ja
asiantuntijayritys You-Get on käynnistänyt toiminnan Suomessa. You-Get Finland Oy palvelee yrityksiä
ja julkisen sektorin organisaatioita Helsingin toimistolta käsin. Yritys aikoo palkata vuoden sisällä noin
10 uutta työntekijää sekä kasvaa Suomen mittakaavassa merkittäväksi 20 - 30 Business Process
Management (BPM) -asiantuntijan palvelutaloksi.
Hollannissa vuonna 2007 perustettu You-Get on keskittynyt yrityksen perustamisesta lähtien
liiketoiminnan prosessien hallinnan konsultointiin sekä tarjoamaan ratkaisuja asiakkaidensa
prosessijohtamisen haasteisiin.
”Liiketoimintamme on kasvanut joka vuosi, ja olemme saavuttaneet vahvan markkina-aseman
Hollannissa, jossa palvelemme muun muassa maan verovirastoa sekä monia suuria ja keskisuuria
yrityksiä, kuten ABN-AMROa, Canonia ja Rabobankia. Näemme Suomessa hyviä
liiketoimintamahdollisuuksia, ja täältä löytyy nyt myös runsaasti liiketoiminnan sekä teknologian
osaajia. Tulemme palkkaamaan uusia työntekijöitä, ja pyrimme kasvamaan noin 20 - 30 BPMasiantuntijan organisaatioksi”, kertoo You-Get Finland Oy:n maajohtaja Marja Jussila van Leeuwen.
You-Get on IBM:n Premium Business Partner ja se hyödyntää johtavan teknologiatoimittajan IBM
BPM -ohjelmistoja, jotka on listattu Gartner Magic Quadrantin parhaaseen Leaders -kategoriaan.
“Tarjoamme asiakkaillemme mahdollisuuden tehdä parempaa liiketoimintaa luomalla heille joustavia
ja tehokkaita prosesseja innovatiivisin menetelmin sekä ohjelmistoratkaisuin. Autamme yritysten
johtoa ymmärtämään heidän omaa liiketoimintaansa nykyistä paremmin sekä ottamaan sen
paremmin hallintaan ja vastaamaan markkinoiden muutosvauhtiin”, sanoo Jussila van Leeuwen.
”Liiketoiminnan prosessien hallinta on lähdössä Suomessa vasta liikkeelle, ja työmaata on paljon.
Tutkimusyhtiö Gartnerin** mukaan onnistunut BPM***-projekti tuo vähintään 10 prosentin tuoton
sisäiselle investoinnille. Peräti 77 prosenttia BPM-projekteista tuotti yrityksille yli 100.000 Yhdysvaltain
dollarin säästöt. Kaiken lisäksi projektit toteutuivat nopeasti”, korostaa Jussila van Leeuwen.
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Press release
You-Get expands to Finland and is hiring new employees
9th Dec. 2015 – Dutch based Business Process Management- service provider You-Get B.V. has expanded
to Finland. You-Get Finland Oy will provide services to private companies and public sector from their
new office in Helsinki. You-Get Finland is planning to hire 10 new employees during the coming year
and to grow to a significant local service provider with 20-30 BPM-specialists.
Founded in Holland in 2007, You-Get has been focused since it’s inception to provide consulting and
solutions for business process management and to help it’s customers with their challenges in
process management.
According to You-Get Country Director Marja Jussila van Leeuwen ”Our business has grown each
year, and we have achieved a strong position in Dutch market where we provide services for the local
tax authority and many other large and medium sized businesses, such as ABN-AMRO, Canon and
Rabobank. We see a lot of good opportunities in Finland, as well as many experts in business and IT.
We are going to hire new employees and aim to grow to an organisation with 20-30 BPM-experts.”
You-Get is IBM Premium Business Partner and it uses IBM’s BPM-softwares. IBM is the leading
technology provider in the field and it’s BPM-softwares have been ranked to the highest Leaders Magic Quadrant Category by Gartner.
According to Jussila van Leeuwen ”We will offer our customers with a possibility to do better business
by creating flexible and efficient processes with our innovative methods and software solutions. We
will help the management teams of our customers to understand their businesses better, to have
better control over it and to respond to the changes in the market more fluently”
”Business process management is just beginning to gain ground in Finland and there is a lot of work
for us to do. According to Gartner** a successful BPM***-project brings at least 10% return to internal
investment. No less than 77% of BPM-projects generated more than $100 000 in savings. In addition
these projects were completed in quickly” – Jussila van Leeuwen adds.
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