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RekryKoulutus: Rekrytoi oikea osaaja

Suvi Ekroos ja Sami Toivanen löysivät
Parkour Akatemian RekryKoulutuksen kautta.

Yhteistyötä
rakentamassa
RekryKoulutus on työnantajalle mahdollisuus löytää yritykseen oikea osaaja. Opiskelijalle koulutus on mahdollisuus näyttää
osaamisensa ja saada työpaikka. RekryKoulutus sopii kaikille yrityksille ja kaikissa
uravaiheissa oleville työntekijöille.
Parkouropetusta tarjoava Parkour Akatemia
tarvitsi uuden osaajan tuottajan tehtäviin viime
vuoden lopulla. Samaan aikaan Pohjois-Savon
ELY-keskuksen kautta oli käynnistymässä kaupallisen tuottajan RekryKoulutus.
Yritys lähti mukaan empimättä, sillä aiemmat
kokemukset vastaavasta koulutuksesta olivat
hyvät. Sami Toivanen tuli tuottajaksi yritykseen
kaupallisen tuottajan RekryKoulutuksen kautta viitisen vuotta sitten. Viime talvena hän pääsi
katsomaan koulutusta myös työnantajan näkövinkkelistä.
- Meidän mielestämme RekryKoulutus on
hyvä ja helppo tapa rekrytoida. Heräsimme viime syksynä asiaan aika myöhään, mutta onneksi pääsimme vielä mukaan. Hakijoita oli
paljon ja heidän joukostaan löysimme hyvän
tyypin, jonka kanssa synkkasi heti.

Yhdistävä väylä
RekryKoulutus sopii monenlaisissa uravaiheissa oleville henkilöille. Sami Toivanen oli saanut
opintonsa päätökseen vain muutamia kuukausia ennen koulutuksen alkua.

Toukokuussa tuottajana aloittanut Suvi
Ekroos oli koulutukseen hakiessaan päättämässä yliopisto-opintojaan ja palaamassa takaisin työelämään. Molemmilla oli siis osaamista jo valmiina, mutta RekryKoulutus yhdisti
heidät Parkour Akatemiaan.
Toivanen pitää RekryKoulutuksen onnistumisen edellytyksenä sitä, että työnantajan
ja opiskelijan välinen yhteistyö toimii. Iso osa
opiskelusta tapahtuu työpaikalla.
- Keskeistä on, että työnantaja antaa koulutettavalle työntekijälle sopivassa määrin vastuuta ja luottoa. Vastavuoroisesti häneltä vaaditaan oma-aloitteisuutta ja itseohjautuvuutta,
koska työnantaja on hakemassa työntekijää todelliseen tarpeeseen, Toivanen kertoo.
Työssäoppiminen on hyvää aikaa perehtyä
työhön ja tutustua molemmin puolin. Jos työntekijä on valmis ja yhteistyö sujuu, ei työnantajan kannata lykätä tai pelätä vastuun antamista.
- Työntekijänä tässä saa sujahtaa työyhteisöön sisälle rauhassa ilman, että on heti kovat
tuottavuusvaateet. Minulla oli jo ammattitaitoa,
joten jossain vaiheessa pistin perehtymiseen
vauhtia, että sain ottaa vastuuta, Ekroos sanoo.

Näköalapaikka alalle
RekryKoulutuksessa on myös kaikille opiskelijoille yhteistä lähiopetusta. Koulutuspäivien
aikana käydään läpi myyntiä, markkinointia ja
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muita kaupallisella alalla tarvittavia taitoja. Samalla opiskelijat saavat tilaisuuden oppia toisiltaan.
- Koulutuksessa oli mukana opiskelijoita monenlaisista työpaikoista. Alkuun mietin, mikä
meitä yhdistää, mutta lopulta olikin antoisaa
kuunnella, mitä muut tekevät. Tämä oli näköalapaikka siihen, mitä alalla voi tehdä, Ekroos
kertoo.
Seuraava kaupallisen tuottajan RekryKoulutus alkaa Kuopiossa alkuvuodesta. Koulutus toteutuu Pohjois-Savon ELY-keskuksen ja
TE-toimiston, alueen yritysten sekä kouluttajana toimivan CreaMentors Oy:n yhteistyönä.

Mistä ja miten löydän osaavan
työntekijän? Uskallanko rekrytoida?
Ota yhteyttä ja tule juttelemaan
RekryKoulutuksen mahdollisuuksista.

Pohjois-Savon ELY-keskus
Timo Soininen, puh. 029 501 6595
Kirsti Paajanen, puh. 029 502 6084
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Salla Lapveteläinen, KLT
puh. 045 164 7404
salla.lapvetelainen@profecto.ﬁ
Myllykatu 10
70100 Kuopio
www.profecto.ﬁ
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Seuraava Savon Yrittäjä -lehti on

Maakunnallinen
juhlanumero
Varaa paikkasi nyt
seuraavaan lehteen.

Lehti ilmestyy 12. 12. aineistot 29.11. mennessä.

Soita 044 368 6500 tai laita s-postia
antti.vainio@savonyrittajalehti.fi

TAATTUA VIIHDETTÄ JA HERKULLINEN PIKKUJOULUBUFFET

PIKKUJOULUT
RAUHALAHDESSA

VARAA PAIKKASI NYT!
P. 030 608 30

PIKKUJOULUJEN ESIINTYJÄTT
10.11.
16.11.
17.11.
23.11.
24.11.
30.11.
1.12.
5.12.
7.12.
8.12.
14.12.
15.12.

Danny
Taikakuu
Janne Tulkki & Tulinen Sydän
Teemu Roivainen & Energia
Aikakone
Saija Tuupanen & eXmiehet
Ressu Redford
Jonna Ortju & Namu
Hurma
Marita Taavitsainen & Koivu
Eija Kantola & Omega
Happoradio

PIKKUJOULUILTA 49 € / HLÖ
Sisältää pikkujoulubuffetin ja esiintyjän.
Majoituspaketti 99 €/hlö/2 hh sis. maj. 1 vrk,
kylpylä, pikkujoulubuffet, esiintyjä, aamiainen.
Pikkujoulubuffet pe & la 16.11.-15.12.2018.
Kysy muille ajoille tarjous!
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