Rekrytoiva koulutus

• Yrityksen tarpeisiin räätälöityä
• Ratkaisuja akuuttiin osaamistarpeeseen
• Osaksi yrityksen rekrytointiprosessia
• Muuttuvan kilpailutilanteen ennakointiin
• Työkaluksi toimintaympäristön muutokseen
• Osaamisen päivittämiseen

“Koulutusmallin antama mahdollisuus räätälöidä
sisällöt yhdessä eri alojen asiantuntijoiden kanssa ja
mahdollisuus hyödyntää alan parhaimpia kouluttajia
ovat keskeisiä onnistumisen edellytyksiä. Koulutuksen
toteutus edellytti monien uusien osa-alueiden
haltuunottoa ja myös kouluttajien astumista uuden
pariin. Tähän haasteeseen Centria tarttui innolla ja
pelottomasti.” – johtaja Juha Erkkilä, Kosila –
““Rekrykoulutus
tarjosi
mielestäni
erinomaiset
lähtökohdat
aloittaa
rekrytoivan
yrityksen
palveluksessa. Koulutusmalli tarjosi mielestäni
huikean tilaisuuden kouluttautua uuden työnantajan
palvelukseen ja tutustua samalla tuleviin työkavereihin.”
– Tiedonhallinnnan asiantuntija Jarkko Isokungas, Kosila –
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REKRYTOIVA KOULUTUS
uutta osaavaa työvoimaa
yrityksen tarpeisiin

€
Koulutuksen
suunnittelu

Rahoituksen
haku

Mitä on rekrytoiva koulutus?
Rekrytoiva koulutus on räätälöityä koulutusta, jolla
koulutetaan uutta työvoimaa yrityksen tarpeisiin.
Se sopii silloin, kun yrityksellä on haasteita löytää
osaavia työntekijöitä. Rekrytoivan koulutuksen avulla
koulutetaan juuri sitä osaamista, mitä yrityksessä
tarvitaan tai voidaan tuoda yritykseen uudenlaista
osaamista. Koulutuksen toteutus suunnitellaan
tiiviissä yhteistyössä yrityksen kanssa. TE-palveluiden
RekryKoulutuksen kautta on mahdollista hakea 70%
rahoitus ELY-keskukselta rekrytoivaan koulutukseen.
Jatkuva yhteiskunnan muutos, teknologioiden
kehittyminen ja digitalisaatio vaativat jatkuvaa
oppimista ja osaamisen kehittämistä, jolloin yritysten
ja työntekijöiden tulee pysyä toimialan kärjessä ja
omaksua uutta osaamista. Rekrytoiva koulutus on
joustava tapa päivittää rekrytoitavien työntekijöiden
osaaminen osana työnantajan rekrytointiprosessia.

Järjestämme koulutuksia monialaisesti.
Esimerkkejä koulutusaiheista:
3D-SUUNNITTELU JA TUOTANTOTEKNOLOGIA
• 3D –suunnittelu
• Käänteissuunnittelu ja pikamallinnus/
3D-tulostus
• Robotiikka
• Automaatio
• Tuotannon visualisointi ja simulointi
• Energiatehokkuus

Rekrytointi

Kenelle?
Rekrytoiva koulutus soveltuu yritykselle, joilla on
rekrytointitarve, mutta osaavaa työvoimaa ei löydy.
Koulutus voidaan toteuttaa myös useamman yrityksen
yhteisenä koulutuksena.

Koulutus

Työsuhde

Toteutus
Koulutusohjelman suunnittelu ja räätälöinti toteutetaan
tiiviissä yhteistyössä yrityksen kanssa. Vastaamme koko
koulutusprojektin hallinnasta.

Rekrytoitavien
määrä/ryhmäkoko
määritellään
tarpeen mukaan. Koulutus soveltuu niin yksittäiselle
koulutettavalle kuin ryhmällekin.

Koulutuksen sisällöt, laajuus, aikataulut, toteutustavat,
opiskelijamäärä ja koulutuspaikka sovitaan vastaamaan
yrityksen tarpeita. Koulutuksen kesto tarpeesta riippuen
esimerkiksi 10-100 pv.

Tavoitteet
Tavoitteena on, että yritys saa koulutuksen avulla
osaavaa työvoimaa ja koulutuksen hyväksyttävästi
suorittanut työllistyy koulutuksen jälkeen yrityksen
palvelukseen. Koulutuksen tavoitteet sovitaan
koulutuskohtaisesti vastaamaan yrityksen tarpeita.

Koulutuksen sisällöt
Koulutuksen sisältö koostuu osaamisesta, jota
yrityksessä tarvitaan. Koulutuksen sisällöt sovitaan
yrityksen kanssa.

Koulutus toteutetaan käytännönläheisesti. Samalla
koulutuksella voidaan kouluttaa henkilöitä eri
työtehtäviin tai useammalle yritykselle.

Rahoitus
Te-palveluiden RekryKoulutuksen kautta on mahdollista
hakea 70% rahoitusta ELY-keskukselta. Ota yhteyttä
niin suunnittelemme yhteistyössä tarvitsemanne
koulutuksen ja autamme rahoituksen hakemisessa.

DIGITALISAATIO-OSAAMINEN
• Teollinen internet ja IoT
• Tietoturva ja –suoja
• Digitalisaatio-osaamisen kehittäminen
• Tietoliikenne
• Data-analytiikka ja tekoäly
• Moderni sovelluskehitys
• Digitalisaation johtaminen
• Virtuaalitodellisuus ja lisätty todellisuus
• Pelikehitys / pelillisyys

LIIKETALOUS
• Talouden suunnittelu
• Taloushallinto
• Johtaminen
• Myynti ja markkinointi
• Sosiaalinen media
SÄHKÖ- JA AUTOMAATIO

SOSIAALIALA
TYÖELÄMÄOSAAMINEN
• Asiakaslähtöisyys
• Asiakaspalvelutaidot
• Projektijohtaminen
• Toimisto-ohjelmistot
• Pilvipalvelut
• Kieliopinnot

TEOLLINEN PINTAKÄSITTELY

LAADUN KEHITTÄMINEN
• Lean
• Laadunhallinta
• Riskienhallinta
HOITOTYÖ

