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Utvecklingstjänster för företag
Kommer mitt företag växa i framtiden? Var ska jag börja? Vad behöver jag? Finns det
finansiering att få? Behöver jag extern hjälp eller extra arbetskraft?
Vi finns till din hjälp!
Tillsammans planerar vi en väg framåt som
stöder utvecklingen för ditt företag - Du behöver
inte irra runt ensam i djungeln av stödtjänster för
företag.
Påbörja utvecklingen av företaget med en översikt.
Utvecklingsöversikten hittar du:
https://oma.yrityssuomi.fi/yrityksenkehittamiskartoitus

Med översikten gestaltas




Nuläget och framtida målsättningar
Utveckling av antal anställda
Affärsverksamhetens delområden, där
utveckling behövs

Din affärsverksamhet granskas som helhet;
målsättningen är rätt tjänster i rätt tid.

Efter detta bestämmer vi en tid för ett möte och
går igenom översikten tillsammans med
experterna i teamet av utvecklingstjänster.

Via oss år du en expertmentor för ditt företag,
som via företagstjänstenätet kan leta fram
passande tjänster för just ditt företag.

Du kan också kontakta oss via e-post, så
kommer vi överens om en tid för ett möte:
kehittamiskartoitukset.uusimaa@ely-keskus.fi

"Att skapa ett framgångsrikt företag handlar inte
om tur, utan om utveckling av en
affärsverksamhet som har målsättningar och är
framåtblickande" (www.suomi.fi)
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Företagstjänster i Nyland
Experterna på företagstjänster på Nylands TE-byrå, hjälper företag,
arbetsgivare och dig som är på väg att starta företag
När det behövs ny kunnig arbetskraft i företaget, eller om det uppstår en förändringssituation som kräver
nytt kunnande, lönar det sig att nyttja Te-tjänsterna. Vi är experter på att rekrytera och utveckla personal.
Vi känner till näringslivet, arbetsmarknaden och arbetssökandena. Vi är en del av det lokala nätverket av
företagstjänster och vi skräddarsyr lösningar för arbetsgivarens behov.

Företagstjänsterna når du bäst via e-postadresserna som är uppdelade enligt de olika
tjänsterna:

Behöver du hjälp med rekrytering?
rekrytointi.uusimaa@te-toimisto.fi
Är du på väg att starta eget företag eller är du intresserad av startpengen?
starttiraha.uusimaa@te-toimisto.fi
Ska det påbörjas MBL-förhandlingar inom din organisation eller kommer det ske uppsägningar?
muutosturva.uusimaa@te-toimisto.fi
Behöver du information om alterneringsledighet?
vuorotteluvapaa.uusimaa@te-toimisto.fi
Är du intresserad av att rekrytera arbetstagare från EU eller ETA-området?
eures.uusimaa@te-toimisto.fi
Är du på gång med att rekrytera arbetstagare från utlandet, som behöver arbetstillstånd?
tyoluvat.uusimaa@te-toimisto.fi
Behöver du hjälp med tillväxt för ditt företag?
kehittamiskartoitukset.uusimaa@ely-keskus.fi

Du når Nylands TE-byrå på vardagar via telefonnummer 0295 040 002
Mer information om våra tjänster hittar du på webbplatsen för Nylands TE-byrå
http://toimistot.te-palvelut.fi/uusimaa/tyonantajalle

