Välkommen till Unga framåt i arbetslivet- tjänsten!

Jobb eller studier – du bestämmer!
Vi hjälper dig 18–29 årig ung att komma vidare i arbetslivet.
Vi stöder dig i att bygga upp en plan som hjälper dig vidare. Du
får stöd av studiehandledaren och arbetstränaren under hela
processen.

I Edupoli kan du börja bygga planen mot yrken du är intresserad
av. Du kan också slutföra tidigare möjligtvis avbrutna studier.
Men om du har lust att göra något alldeles nytt så har du
möjlighet att börja din färd mot ett helt nytt yrke. Det lyckas
fort, också i kortade stumpar utan en två års studietid.

Du ung, vi hjälper
dig framåt i
arbetslivet!
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Studiehandledaren och arbetstränaren
stöder dig
I Edupoli får du stöd av en egen handledare, som talar
med dig om dina planer och önskemål. Utgångspunkten
är dina egna tankar. Vi stöder dig i beslutsfaandet. Tjänsten är helt avgi[sfri.
Om du är helt klar för a flya dig ঞll arbetslivet, hjälper
vår arbetstränare dig i arbetssökningen. De kan ge dig
goda råd och ঞps eller kan t.ex. ta reda på om du saknar något dokument, kort eller pass som du behöver i
arbetssökningen.

A sluöra studier
Om du hellre vill sluöra ঞdigare studier som avbruঞts så
kan vi fixa det. Vi har över 80 utbildningar i Edupoli. Ifall
vi inte har just din utbildning så ordnar vi saken ঞllsammans med våra samarbetspartner.

Snabbt ঞll e ny yrke
Du kan nå e ny yrke snabbt. Vi funderar ঞllsammans
hurdant jobb du är intresserad av och hur du kan nå di
mål. O[a är utbildning en bra väg framåt, t.ex. en 80
dagars delexamen. På det här säet kommer du fort in på
en arbetsplats för a lära dig jobbet. Sedan kan du visa
di kunnande på jobbet, vilket är det vikঞgaste.

Kontakta oss, vi hjälper dig gärna!
Ring, skicka e WhatsApp-meddelande, sms:a eller mejla
om du vill tala med oss och få mera informaঞon.
Du når oss på numret 040 635 0701 och på adressen
anne.markkanen@edupoli.fi.

Så här kommer du med
Du kan komma ঞll vår tjänst genom a meddela din egen
kontaktperson på TE-byrån a du vill med ঞll Edupolis
tjänst. Du får också hjälp från Navigatorn.
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Kontaktperson
WWW.EDUPOLI.FI
Puhelinvaihde 0205 1311

Anne Markkanen
utbildare
040 635 0701
anne.markkanen@edupoli.fi

Soiajahinta 0205-alkuiseen numeroon soiteaessa on 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min.

