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RekryKoulutus: Rekrytoi osaaja

Ritva-Liisa Pohjalainen ja Yrjö
Möttönen löysivät RekryKoulutuksen
kautta kullanarvoisia osaajia, joiden
avulla taiteilijavetoinen mikroyritys vei
näyttelyn toiselle puolen maapalloa
onnistuneesti. Tulevaisuus näyttää,
minne asti ponnistelut kantavat.

"RekryKoulutus
nivoo osaajat ja
yritykset yhteen"
Kaupallinen Tuottaja - RekryKoulutus sopii
monentyyppisille yrityksille. Yksi hakee
myyntivoimaa, toinen sosiaalisen median
taitajaa ja kolmas brändinrakentajaa –
yhdistävä tekijä on kaupallisen osaamisen
tarve.
Kaupallinen Tuottaja - RekryKoulutus toteutuu paikallisen ELY-keskuksen ja TE-toimiston, alueen
yritysten sekä CreaMentorsin yhteistyönä. Kouluttajana toimiva CreaMentors on ollut mukana järjestämässä 30 koulutusta eri puolilla Suomea.
Pohjois-Savossa toteutuksia on takana kaksi ja
seuraava alkaa helmikuussa.
- Meillä on ollut Pohjois-Savossa hyviä onnistumisia. Aloitamme yritysten kartoittamisen seuraavaa toteutusta varten marras-joulukuussa, joten nyt
kannattaa ottaa rohkeasti yhteyttä, jos asia kiinnostaa, koulutusvastaava Saana Corino kannustaa.
- Erityisesti pienempiä yrityksiä rekrytointiprosessi ja virhevalinnat pelottavat. RekryKoulutus minimoi rekrytoinnin riskejä ja me kouluttajana autamme yrityksiä alkuvaiheen valinnoissa, Corino lisää.

Kaksi osaajaa mukaan
Pohjois-Savossa yksi mukana olleista yrityksistä
on kuopiolainen RLP Design Oy, joka markkinoi ja
myy maan arvostetuimpiin muotoilijoihin kuuluvan

Ritva-Liisa Pohjalaisen taidetta ja muotoilua.
Ritva-Liisa Pohjalainen ja toimitusjohtaja Yrjö
Möttönen kertovat, että koulutuksen kautta lähdettiin etsimään apukäsiä viimesyksyisen Shanghain
näyttelyn järjestämiseen. Näyttely oli iso projekti, joka vaati yrittäjiltä parin vuoden täysipäiväisen
työn.
Oikean tyypin valinta ei ollut Pohjalaiselle ja Möttöselle helppoa. Pienen etsikkoajan jälkeen ja kouluttajan tuella projektiin löytyi sopiva tiimipelaaja,
joka huolehti niin tiedottamisesta, asioiden selvittelystä kuin aikataulutuksestakin.
- Tämä henkilö tarttui heti toimeen ja sai ottaa
vastuuta. Meille oli tärkeää, että henkilö sopeutui
pieneen yritykseemme ja että henkilökemiat toimivat. Pystyimme rakentamaan hyvän paketin, minkä
myötä kokonaisuus toteutui laadukkaana ja laajana,
Yrjö Möttönen toteaa.
Näyttelystä palattuaan yrittäjät huomasivat tarvitsevansa apua myös yhteydenpitoon Kiinan suuntaan. Shanghaissa oli syntynyt kontakti kiinankielentaitoiseen ja paikallisen kulttuurin tuntevaan
kuopiolaiseen henkilöön, joka lopulta koulutettiin
brändityöhön RekryKoulutuksen kautta.

Kaikki hyötyvät
Möttönen ja Pohjalainen korostavat RekryKoulutuksen vastavuoroisuutta. Koulutettavat ovat tuoneet
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yritykseen valtavasti arvokasta osaamista ja samalla saaneet mahdollisuuden olla osa ainutlaatuista projektia. Koulutuksesta ja työkokemuksesta
on heille varmasti paljon hyötyä tulevaisuudessa.
Yhteistyö molempien kanssa jatkuu yhä, mutta
eri syistä johtuen he eivät enää työskentele vakituisesti yrityksessä. Kumpikin tekee työtä oman yrityksensä kautta ja tarjoaa osaamistaan myös muille.
- Parasta koulutuksessa on, että työntekijät kasvavat hiljalleen yritykseen ja että nähdään, miten he
soveltuvat yritykseen. Lisäksi he käsittelevät koulutuksessa valtavan monipuolisesti erilaisia asioita,
Ritva-Liisa Pohjalainen sanoo.

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

