Työhönvalmennus
1.1. - 31.12.2021
Etelä-Savo

APUA JA TUKEA
TYÖURASI ALKUUN
TAI TYÖELÄMÄÄN
PALAAMISEEN

Moi, olen E
milia
Soitan sinu .
lle
sovittuasi
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sesta
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ossa
Lisätietoja TE-toimistosta ja meiltä:
Emilia Putkonen, palveluohjaaja
puh. 040 849 0500
kasvu@esedu.fi

VALMENNUS ON TARKOITETTU
SINULLE, KUN

TYÖHÖNVALMENNUS

•
•
•
•

1.1. - 31.12.2021
LUPAUKSEMME SINULLE
•
•
•

henkilökohtainen tuki ja neuvonta
palvelun ajaksi
tietoa kaikista eri vaihtoehdoista,
jotta löydämme juuri sinulle sopivan
polun
ohjausta erilaisille koulutuspoluille
tai suoraan työmarkkinoille

MITÄ VALMENNUS PITÄÄ SISÄLLÄÄN?
•
•
•

Mikkeli

haluat tehdä oman osaamisesi näkyväksi
tarvitset apua ja tukea työurasi alkuun saattamisessa
tai työelämään palaamisessa
haluat löytää väylän kokoaikatyöhön, osa-aikatyöhön,
palkkatukityöhön tai oppisopimuskoulutukseen
tunnet, että työnhakutaitosi kaipaavat freesaamista
ja kaipaat konkreettista apua työnhaussa

henkilökohtainen tuki ja neuvonta avuksesi työpaikan
tai oppisopimuspaikan hankkimisessa sekä tarvittaessa työ- tai oppisopimusuhteen aikana
työhönvalmentaja esittelee sinut potentiaaliselle
työnantajalle ja antaa tietoa osaamisestasi sekä
TE-toimiston palveluista ja taloudellisista tuista
tukea omaan asiointiin ja oman polun löytämiseen

MITEN PÄÄSEN MUKAAN JA MITÄ
PALVELU MINULLE TARKOITTAA?
•
Emilia Putkonen
Palveluohjaaja
KasvuEsedu Oy
puh. 040 849 0500
kasvu@esedu.fi

Paula Muhonen
Työhyvinvointikoordinaattori
Mikkelin Toimintakeskus ry
puh. 050 360 6824
paula.muhonen@
toimintakeskus.fi

•
•

MIKÄ KASVUESEDU ON?

Savonlinna

•

•
Henna Rask
Uraohjaaja
Ammattiopisto SAMIedu
puh. 044 550 6430
henna.rask@
samiedu.fi

hakeudu palveluun ottamalla yhteyttä TE-toimiston
asiantuntijaasi, joka auttaa sinua eteenpäin
palvelu toteutetaan yksilöpalveluna henkilökohtaisen
tilanteesi mukaisesti
saat oman valmentajan tueksesi koko palvelun ajaksi

Outi Rahikanen
Työhönvalmentaja
Savon Taitajat Oy
puh. 044 555 0799
outi.rahikainen@
toimarisln.fi

•

KasvuEsedun asiantuntijoilla on pitkä kokemus yksilöiden osaamisen kartoittamisessa ja asiakkaiden
uravaihtoehtojen löytämisessä sekä henkilökohtaisessa ohjaamisessa
KasvuEsedulla on ajankohtainen tieto alueen yritysten ja organisaatioiden tarjoamista mahdollisuuksista
KasvuEsedulla on toimipisteet Mikkelissä ja Pieksämäellä, mutta toimintaa on koko Etelä-Savon alueella, KasvuEsedu on Etelä-Savon ammattiopiston omistama tytäryhtiö.

KasvuEsedu Oy toimii tässä palvelussa yhdessä
SAMI-Palvelut Oy:n sekä Mikkelin ja Savonlinnan
Toimintakeskusten kanssa. Löydämme yhdessä
juuri sinulle parhaan ratkaisun.

