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Lehdistötiedote 
 

clickworker.com tarjoaa suomalaisille töitä verkossa 

Essen (Saksa), 18 Joulukuuta 2012. Eurooppalainen vastikkeellisen crowdsourcingin eli 
joukkoistamisen markkinajohtaja, clickworker.com, kasvattaa suomalaisille tekstin 
tuottamisesta ja editoimisesta nauttiville internetin käyttäjille suunnattua verkossa 
toteutettavien toimeksiantojen tarjontaansa.  

Viiden vuoden ajan on clickworker.com tarjonnut mikro-töitä tekstin tuottamisen, web tutkimusten, 
käännösten ja avainsanojen merkitsemisen sekä kategorisoinnin alueilla. Maailman laajuisesti jo 
300 000 internetin käyttäjää on rekisteröitynyt palveluumme. He ovat valmiita toteuttamaan 
toimeksiantoja osaamisensa ja kiinnostuksensa asettamissa rajoissa. Suomalaisten 
verkkokauppaa harjoittavien yritysten kasvava kysyntä lyhyille tuotekuvauksille on ollut omiaan 
innostamaan clickworker.com ia tarjoamaan tekstin tuottamis- ja editointitöitä suomalaisille 
internetin käyttäjille.  

”Verkossa toteutettavat työt sopivat tämän päivän verkostuneille ja globaaleille työmarkkinoille. 
Clickworker.com sivustolle rekisteröityneet työntekijät (Clickworkers) eivät ole sidottuja aikaan eikä 
paikkaan ja voivat halutessan tehdä lisätöitä opintojen, vapaa-ajan, työn ja muiden velvoitteiden 
niin salliessa. Olemme tyytyväisiä  asiakaskuntamme ja Clickworkereiden määrän kasvun lisäksi 
laajentuessamme tällä hetkellä myös maantieteellisesti. Suomi markkinana on erittäin lupaava, 
kuten koko Skandinaviakin. Täällä palveluitansa tarjoavien verkkokauppaa harjoittavien yritysten 
lukumäärä kasvaa ja verkkokaupat haluavatkin tavoittaa kohderyhmänsä maan kielellä. Tällä 
hetkellä kysytyt tekstit ovat lähinnä lyhyitä tuotekuvauksia. Clickworkerit voivat valita tehtävänsä eri 
kategorioista lähtökohtanaan oma erityisosaamisensa ja kiinnostuksensa kohteet” kertoo Christian 
Rozsenich, clickworker.com in toimitusjohtaja. 

Kuka tahansa joka on kiinnostunut tekstin tuottamisesta tai editoimisesta, ja joka etsii joustavaa 
työtä voi rekisteröityä ilmaiseksi verkossa clickworker.com sivustolla. Kun olet läpäissyt 
suomenkielen taitosi määrittelevän tasotestin tarjoamme sinulle pääsyn sinulle sopiviin verkossa 
toteutettaviin toimeksiantoihin. 
 
 

Valokuva  

Marc Ahr ja Christian Rozsenich, clickworker.com toimitusjohtajat. 
http://www.clickworker.com/wp-‐content/uploads/2012/12/M.Ahr_C.Rozsenich1.jpg 
 

Lyhyesti clickworker.com	  palvelusta 

Innovatiivisena palveluntarjojana clickworker.com käyttää pätevien internet käyttäjien osaamista 
toimeksiantojen joustavaan ja tehokkaaseen proseissoimiseen. Kyse on erityisesti aloista joita ei 
voida toteuttaa automaation kautta, kuten esimerkiksi tekstin tuottamisen, hakukonetekstien, 
käännöstöiden, verkkotutkimusten, kyselyjen, avainsanojen merkitsemisen ja kategorisoinnin 
alueilla. Laajat toimeksiannot jaetaan clickworker.com in toimesta mikrotöiksi. Mikrotyöt annetaan 
clickworkereiden (internetin käyttäjät jotka ovat rekisteröityneet clickworker.com palveluun) 
toteutettaviksi. Prosessoidut toimeksiannot palautetaan valmistuttuaan jälleen osaksi isompaa 
kokonaisuutta läpäistyään tarkan laatutarkastuksen. 
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Lisätietoja on saatavilla sivustollamme  www.clickworker.com 
 
Twitter: www.twitter.com/clickworker_com 
Facebook: www.facebook.com/clickworkercom 

Tiedostoja ja kuvia käyttöösi: http://www.clickworker.com/en/about-‐us/downloads 
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