Onneksi olkoon uusi yrittäjä!
Aloittava yrittäjä kohtaa monenlaisia haasteita, joihin apu voi löytyä lähempää kuin osaa etsiä. Me ELY-keskuksessa ja TE-toimistossa
tuemme alueemme yrittäjiä tarjoamalla yritysneuvontaa sekä räätälöityjä ja tehokkaita rekrytointi-, kehittämis- ja rahoituspalveluja.

Missä vaiheessa sinä olet yrittäjäpolullasi?
Rekrytointi
Te-palvelut.fi on Suomen suosituin työpaikkahakusivusto. Voit tehdä työpaikkailmoituksen Oma asiointi -verkkopalvelussa tai ilmoittaa
siitä puhelinpalveluumme. Haemme ehdokkaita avoimiin työpaikkoihin myös ilman julkista hakua, jolloin työnantajana työaikasi ei kulu
puhelimeen ja sähköposteihin vastaamisiin.
Palkkatuki madaltaa palkkaamiskynnystä ensimmäisen työntekijän palkkaamisessa tai lisärekrytoinneissa. Tuki on harkinnanvarainen
ja sitä myönnetään työttömän työnhakijan palkkakustannuksiin.
EURES-palvelu auttaa löytämään kansainvälisiä työntekijöitä Euroopasta EU- ja ETA-alueelta.
Rekrytointitapahtumissa yritykselläsi on mahdollisuus markkinoida toimintaasi ja avoimia työpaikkoja työnhakijoille. Tapahtuma
kohdennetaan tietylle alalle tai työnantajalle, ne voidaan järjestää usealla paikkakunnalla tai virtuaalisesti. Järjestämme myös kansallisia
ja kansainvälisiä tapahtumia.

Rekrytointi koulutuksen avulla
RekryKoulutuksella saat kätevästi rekrytoitua yhden tai useamman, yrityksesi tarpeisiin koulutetun työntekijän.
Työnantajan kustannusosuus on vain 30 prosenttia.
TäsmäKoulutus on yrityksen ja sen henkilöstön tarpeisiin räätälöity ammatillinen koulutus.
Pk-yritysten KEKO-kehittämiskoulutuksen avulla voit puolestaan työllistää korkeakoulututkinnon suorittaneita yrityksen kehittämisen kautta.

Yritystoiminnan kehittäminen ja rahoittaminen
ELY-keskuksen yritysten kehittämis- ja rahoituspalvelut auttavat yritystäsi kasvamaan ja kehittämään liiketoimintaasi. Osa palveluista
on tarkoitettu jo toiminnassa oleville yrityksille ja käytössä on myös toimialarajauksia.
EU:n osarahoittama yrityksen kehittämisavustus soveltuu erilaisiin liiketoimintasi kehittämisen tarpeisiin. Kysy avustusta esimerkiksi
vientimarkkinoiden kartoittamiseen, uusien innovaatioiden kehittämiseen, tuottavuutta parantaviin investointeihin tai merkittävän
hankkeen valmisteluun.
Maaseuturahaston yritystuet tarjoavat monipuolisen valikoiman mahdollisuuksia aloittavien ja toimialaa muuttavien yritysten
asiantuntijapalveluiden ostoon sekä laajentavien yritysten investointeihin.
Team Finland –verkosto neuvoo julkisissa kansainvälistymispalveluissa.
Yritysten kehittämispalveluiden kautta saat käyttöösi maan parhaita asiantuntijoita pienellä omavastuuosuudella. Käytettävissä on
analyysi-, konsultointi- ja koulutuspalveluita.

Varaa tapaaminen tai soita, niin löydetään yhdessä yrityksellesi sopivimmat ratkaisut!
Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto, yrityspalvelut, puh. 0295 056 502, s-posti: yrityspalvelut.pohjois-pohjanmaa@te-toimisto.fi
Voit soittaa myös Yritys-Suomi puhelinpalveluun, joka neuvoo julkisten yrityspalveluiden käytössä ja ohjaa sinut eteenpäin, puh. 0295 020 500.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, vaihde 0295 038 000.

www.te-palvelut.fi
www.ely-keskus.fi

