REDU Edu Oy

100% musta

80% musta

50% musta

30% musta

20% musta

valkoinen

Työelämän kumppani

5 mm leveä

TEOLLISUUSMÄTSI

10 mm leveä

TYÖVOIMAA JA TÄSMÄOSAAMISTA YRITYKSILLE

Avaimet
teollisuuden
työvoimapulaan?
Ratkaisu on lähempänä
kuin arvaatkaan.

redu.fi

RekryKoulutus
”Töitä olisi, jos vain
osaajia löytyisi.”

Uutta työvoimaa tai
osaamisen päivitystä
nykyiselle henkilöstölle
Teollisuuden osaaville ammattilaisille on runsaasti kysyntää. Teollisuusmätsi
-palvelu yhdistää alan yritykset ja rekrytoitavat työntekijät räätälöitävien koulutuspalveluiden muodossa.
KOULUTUKSESTA VASTAA REDU EDU OY

Koulutettavat voivat olla TE-palveluiden kautta rekrytoitavia henkilöitä, joilla on työnhaku voimassa, työttömyysuhan alaisia henkilöitä tai yrityksen nykyisiä
työntekijöitä. Henkilövalinnat tehdään yhdessä yrityksen kanssa.

TÄSMÄLLISTÄ KOULUTUSTA

Koulutuksen sisältö ja kesto räätälöidään koulutuskartoituksen myötä tapauskohtaisesti. Osaaminen ja
tehokkuus kehittyvät asteittain koulutuksen aikana ja
kouluttautumisen matala kulurakenne tarjoaa mahdollisuuden yrityksen toiminnan laajenenemiselle verrattain pienin investoinnein. Koulutukset tapahtuvat 6–12
henkilön pienryhmissä. Pienryhmä voi koostua myös
useamman yrityksen koulutettavista henkilöistä.

Koulutus soveltuu kaiken kokoisille yrityksille!

Yritys päättää koulutettavien määrän.
Koulutuksen kesto suunnitellaan
henkilökohtaisen osaamisen
kehittämissuunnitelman perusteella.

MuutosKoulutus
”Koulutuksella
uuteen työhön.”

Teollisuusmätsi -palvelun koulutukset toteuttaa REDU Edu Oy yhteistyössä Lapin Koulutuskeskus REDU:n kanssa

JOUSTAVA TAPA EDISTÄÄ OSAAVAN
TYÖVOIMAN SAATAVUUTTA

Teollisuusmätsi -palvelu tuottaa osaamista ja työvoimaa täsmällisesti yrityksen tarpeeseen ja tehtäviin
soveltuvina kokonaisuuksina.

KOULUTUSTARPEIDEN KARTOITUS TEHDÄÄN PITKÄLLE AIKAVÄLILLE

VARMUUTTA JA PAREMPIA
ONNISTUMISIA REKRYTOINTEIHIN

Onnistunut rekrytointi on vaativa prosessi. Teollisuusmätsi -palvelu antaa koulutusten myötä mahdollisuuden tutustua potentiaalisiin työntekijöihin yrityksen
omassa toimiympäristössä ja todellisissa työtilanteissa.

Yritys tarvitsee kehittyvää osaamista. Koulutustarpeiden kartoitus tehdään palvelemaan pitkän aikavälin
strategisia tavoitteita sekä ylläpitämään lyhyemmällä
aikavälillä kilpailukykyä ja toimitusvarmuutta.

TäsmäKoulutus
”Työt muuttuvat –
osaamistarpeet muuttuvat.”

EDULLISET KOULUTUSKUSTANNUKSET

Koulutus toteutetaan yhteishankintakoulutuksena. Koulutuksen kustannukset lasketaan opiskelijatyöpäivinä. Yrityksen osuus kokonaiskustannuksista on
30 - 50%.

Yritykselle jäävä osuus
koulutuskustanuksista on

30-50 %

Kartoitus

Suunnittelu

Toteutus

Työllistäminen

Koulutuksiin panostaminen
lisää tutkitusti työntekijöiden
sitoutumista yritykseen.

100% musta

50% musta

REDU Edu Oy
5 mm leveä

Koulutukset
ovat käynnissä.
10 mm leveä

Lähdetään liikkeelle
kartoituksella!

REDU Edu Oy
Kari Rekilä
Koordinaattori
p. 020 798 4193

Lapin Koulutuskeskus REDU
Kari Alakurtti
Tiimiesimies
p. 020 798 4870

redu.fi

20% musta

