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Rekryterande utbildning
• anpassad enligt företagets behov
• lösning till akut kompetensbehov
• till en del av företagets rekryteringsprocess
• att förutse varierande konkurrensläge
• som verktyg till förändring av verksamhetsmiljön
• för att uppgradera kompetens

”Möjligheten av utbildningsmodellen att anpassa 
innehåll med experter inom olika områden, och tillgång 
till branschens bästa utbildare är nycklar till framgång. 
Genomförandet av utbildningen krävde många nya 
områden att ta över och också mycket av utbildare för 
att hoppa in i något nytt. Centria tog denna utmaning 
med entusiasm utan rädsla.”
– direktör Juha Erkkilä, Kosila –

”Jag tror att rekryteringsutbildning erbjöd utmärkta 
utgångspunkter för att starta inom ett rekryterande 
företag. Utbildningsmodellen erbjöd en enorm möjlighet 
att bli utbildad av en ny arbetsgivare och lära känna 
blivande kollegor.”
– Expert för informationshantering Jarkko Isokungas, Kosila –



Planering av 
utbildning

Ansökning om 
finansiering

Rekrytering Utbildning Anställning

€

Vad är rekryterande utbildning?

Rekryterande utbildning är en skräddarsydd utbildning 
för att:
utbilda arbetskraft till företagets behov. Det passar för 
företag som har utmaningar att hitta kunniga anställda. 
Genom rekryteringsutbildning utbildas exakt det som 
företaget behöver, eller alldeles ny kompetens kan 
föras in till företaget via utbildningen. Genomförandet 
av utbildningen planeras i intensivt samarbete med 
företaget. Genom TE-tjänsternas Rekryteringsutbildning 
är det möjligt att ansöka om 70% finansiering från NTM-
centret för rekryteringsutbildningen. 

Ständig förändring i samhället, utveckling av teknologi 
och digitalisering kräver ständigt inlärning och 
kompetensutveckling, då företag och anställda måste 
förbli i framkant av branschen och tillägna sig nya 
kunskaper. Rekryteringsutbildning är ett flexibelt sätt 
att uppgradera kompetens av de rekryterande anställda 
som en del av arbetsgivarens rekryteringsprocess.

För vem?
Rekryteringsutbildning är lämplig för ett företag som har 
behov av rekrytering, men kompetent arbetskraft hittas 
inte. Utbildningen kan också genomföras tillsammans 
med flera företag som gemensam utbildning.  Antalet 
rekryterade / gruppstorlek definieras enligt behov. 
Utbildningen är lämplig både för individer eller grupper.

Mål
Målet är att företaget får kompetent arbetskraft genom 
utbildning, och den som godkänt har avlagt utbildningen 
blir anställd till företaget. Målen för utbildningen 
anpassas enligt företagets behov.

Vi ordnar branschövergripande utbildningar. 
Exempel på utbildningar: DIGITALISERINGSKUNNANDE

•  Industriellt internet och IoT
•  Datasäkerhet och –skydd
•  Utveckling av digitaliseringskunnande
•  Datakommunikation
•  Dataanalytik och artificiell intelligens
•  Modern applikationsutveckling 
•  Ledande av digitaliseringen 
•  Virtuell verklighet och utökad verklighet
•  Spelutveckling/spelifiering

3D-PLANERING OCH PRODUKTIONSTEKNOLOGI
• 3D-planering
•  3D-skanning och snabbmodellering/ 

3D-printing
•  Robotik
•  Automatisering
•  Visualisering och simulering av produktion
•  Energieffektivitet

ELEKTRICITET OCH
AUTOMATISERING

INDUSTRIELL YTBEHANDLING

KVALITETSUTVECKLING
• Lean
•  Kvalitetsledning
•  Riskhantering

FÖRETAGSEKONOMI
•  Ekonomisk planering
•  Ekonomiförvaltning
•  Ledarskap
•  Försäljning och mark-

nadsföring
•  Sociala medier

SOCIALBRANSCH

VÅRDARBETE

ARBETSLIVSKUNNANDE
•  Kundinriktad service
•  Kundbetjäningskun-

skaper
•  Projektledarskap
•  Kontorspaket
•  Molntjänster
•  Språkstudier

Genomförande
Utbildningsprogramplaneringen och anpassningen 
genomförs i tätt samarbete med företaget. Vi är 
ansvariga för helheten av projektledningen. Innehåll, 
omfattning, scheman, genomförandesätt, antalet 
studenter och utbildningsplats skall anpassas enligt 
företagets behov. Längden på utbildningen beror på 
behov, men det kan vara till exempel 10-100 dagar. 
Utbildningen genomförs på ett praktiskt sätt. Samma 
utbildning kan vara lämplig till olika arbetsuppgifter 
eller till flera företag.

Utbildningens innehåll
Utbildningens innehåll består av kunskap som företaget 
behöver. Innehållet av utbildningen anpassas med 
företaget.

Finansiering
Via TE-tjänsternas rekryteringsutbildning är det möjligt 
ansöka om 70% finansiering från NTM- centret. Ta 
kontakt så planerar vi utbildning tillsammans, och 
hjälper er att ansöka om finansiering.


