Etelä-Pohjanmaan Työ- ja elinkeinotoimisto

Osaajia yrityksiin - RekryKoulutus
Osaajia yrityksiin - RekryKoulutus lähtee yrityksesi
tarpeista ja on yksilöllistä - voit kouluttaa yrityksellesi
vaikka vain yhden työntekijän.
Ellet löydä työnantajana ammattitaitoisia työntekijöitä eikä alan osaajia valmistu lähiaikoina - Osaajia
yrityksiin - koulutus on silloin oikea valinta kouluttaa
uusia työntekijöitä.

Lyhyttä koulutusta työnantajan ehdoilla







räätälöidään yrityksen tarpeisiin
kestää enintään 100 päivää / henkilö. Vähimmäiskestoa ei ole.
antaa opiskelijoille pätevyyden tiettyyn ammattiin tai työtehtävään.
voidaan suunnitella myös yhteistyössä useamman työnantajan kanssa.
1 - 4 henkilöä / yritys

Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet työllistyvät yritykseen. Työllistyä voi esimerkiksi myös vuokratyövoimaa tarjoavaan yritykseen tai yrittäjänä toimeksiantosuhteeseen työnantajan kanssa.
RekryKoulutus on työelämälähtöistä. Tavoitteena voi
olla perus-, lisä-, täydennys- tai ammatinvaihtoon
tähtäävä koulutus. Tietopuolisen koulutuksen osuus
30 % ja työssäoppiminen 70 %.
Työnantajan maksuosuus on 30 % koulutuksen kokonaishinnasta.
Palvelualat 24 € / päivä,
Teollisuus 30 € / päivä
Kuljetusala 36 € / päivä

Helppoa - kouluttajat jo valittu
Voit valita kolmesta kouluttajatahosta yrityksellesi sopivimman. Kouluttajat ovat:





TEAK Oy
Aiko Academy Oy
Sedu

Lisätietoa kouluttajien omilta verkkosivuilta tai
bit.ly/osaajiayrityksiin

RekryKoulutus – miten edetään?
1. Koulutuksen suunnittelu yhdessä paikallisen työja elinkeinotoimiston kanssa
2. Koulutuksen hankinta
3. Koulutuksen markkinointi ja tiedotus
4. Opiskelijoiden valinta
5. Koulutuksen toteutus
6. Seuranta ja arviointi
7. Työsuhteiden solmiminen.
Työnantajat: Ota yhteys oman alueesi yritysasiantuntijoihin tai työnvälittäjiin p. 0295 046 510.

Loistava työkalu myös työtä hakevalle
Jos työpaikka uhkaa jäädä osaamisesta kiinni, voit
esittää työnantajalle Osaajia yrityksiin - koulutusta.
Sinulle maksuttoman koulutuksen avulla saat tarvittavan ammattitaidon ja tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen työllistyt.
Yhteystiedot:
Seinäjoen seutu
Lätti Seppo | 02950 46586
Havuluoto Anu | 02950 46545
Olsson Johanna | 02950 46605 (ml. Alavus, Kuortane)
Härmänmaa: Hahtokari Eija | 02950 46642
Järviseutu+Ähtäri: Kuhalampi Ismo | 0295046641
Suupohja+Kurikka: Hakkola Kari | 02950 46541
Muutosturva Nurmela Elina | 02950 46601
EURES - tuki ja neuvonta Sanna Davidsson | 02950
46627

