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Sirkka-Liisa Rotinen nimitetty Columbia Road Groupin
liiketoimintavastuulliseksi managing partneriksi

Digitaalisen kaupan konsulttiyhtiö Columbia Road on nimittänyt Sirkka-Liisa
Rotisen yritysryhmän managing partneriksi. Rotisen vastuulla on Columbia Road
Groupin liiketoiminta.

Neljä vuotta Columbia Roadilla työskennellyt Sirkka-Liisa Rotinen, 33, vastasi
aiemmin yrityksen henkilöstö-, talous- ja lakiasioista. Oikeustieteiden maisteriksi
valmistunut Rotinen jatkaa myös Columbian Roadin hallituksessa.

“On ollut hienoa ammatillisesti kehittyä ja kasvaa yhdessä Futuricen ja viime vuodet
sen tytäryhtiön Columbia Roadin kanssa. Olen saanut vastuulleni monipuolisia
työtehtäviä, joiden kautta olen voinut kehittää ja syventää osaamistani
konsulttiliiketoiminnasta. Otan uuden tehtävän ilolla ja innolla vastaan. Toivon
omalla esimerkilläni voivani myös kannustaa ja rohkaista muitakin naisia
tarttumaan IT-alan tarjoamiin työmahdollisuuksiin”, kertoo Sirkka-Liisa Rotinen.

Columbia Road on toiminut alusta saakka ilman toimitusjohtajaa. Yrityksen muut
managing partnerit ovat yrityksen perustajat Sampo Hämäläinen ja Lauri Eloranta.

“Sirkka-Liisalla on poikkeuksellisen kokonaisvaltainen ymmärrys niin
konsultointiliiketoiminnasta kuin HR-, laki- ja talousasioistakin. Sirkka-Liisan
laaja-alainen kokemus on erinomainen lähtökohta, joka tukee Columbia Roadin
kasvua Suomessa ja kansainvälisesti”, kertoo Columbia Roadin perustaja Sampo
Hämäläinen.

Tammikuussa kerrottiin Columbia Roadin työntekijöiden osakeohjelmasta, jonka
päätavoitteena oli tarjota jokaiselle työntekijälle mahdollisuus tulla yrityksen
omistajaksi. Työntekijöillä on vahva usko Columbia Roadin tulevaisuuteen - jopa
puolet osallistui osakeohjelmaan.

Futuricen tytäryhtiöllä Columbia Roadilla on lähes 100 työntekijää Helsingissä ja
Tukholmassa. Yhtiön asiakkaita ovat muun muassa Posti, Marimekko, Orion ja Oura.

--

Sirkka-Liisa Rotinen

● Oikeustieteiden maisteri, Helsingin yliopisto (2010)
● Aiempi työkokemus:

○ Columbia Road (2016-2019): Head of Operations (HR, Legal & Finance)
○ Futurice (2010-2019): Viimeisimpänä Head of HR (Finland)
○ Muita: Borenius Suomi, Vakuutusoikeus, Pykälä Ry:n Valmennuskurssit

http://www.columbiaroad.com
https://www.marmai.fi/uutiset/konsulttifirma-jarjesti-osakeannin-ja-sitoutti-puolet-tyontekijoistaan-omistajiksi-ihmisten-takia-tata-tehdaan/a73b6823-bf33-46fd-865b-c0dc6eb5f125


● Linkedin
● Kuvapankki

Yhteystiedot:

Sirkka-Liisa Rotinen
sirkka-liisa.rotinen@columbiaroad.com
050 3453 209

Columbia Road on Pohjoismaiden johtava digitaaliseen myyntiin erikoistunut
konsulttiyhtiö, joka tarjoaa asiakkailleen kokonaisvaltaista myynnin optimointia
ja automatisointia asiakashankinnasta digitaalisten kanavien kehittämiseen ja
asiakkuuksien kasvattamiseen. Futurice-konserniin kuuluva yhtiö on kasvanut
keskimäärin 70% vuosivauhtia ja työllistää tällä hetkellä 100 konsulttia
Helsingissä ja Tukholmassa. Sen asiakkaita ovat sekä kuluttaja- että
B2B-yritykset kuten Marimekko, Posti ja Lassila & Tikanoja.

https://www.linkedin.com/in/sirkka-liisa-rotinen-13a5872b
https://drive.google.com/open?id=1Kv-dGWtJeyMD99TCSOYsBbxVKslNNFkh

