KESKI-KARJALAN KOULUTUSTEHTAAN MESTARI-KISÄLLI -TOIMINTAMALLIIN PERUSTUVA TYÖVOIMAKOULUTUS KARJALAN YHDISTELMÄJARRUT OY:SSA

KOULUTUKSEN KAUTTA TÖIHIN: HAETAAN AJONEUVOASENTAJAA
Koulutustehtaasta kasvua –hankkeen Koulutustehdas –malli antaa yrityksille mahdollisuuden kouluttaa sopivia henkilöitä yrityksen tulevaisuuden työvoimatarpeisiin. Koulutus tapahtuu pääosin yrityksen omissa
tiloissa, oikeassa työympäristössä. Koulutus toteutetaan mestari-kisälli -toimintatavan mukaisesti yrityksen työntekijän toimiessa työnohjaajana/mestarina. Koulutuksen avulla on tarkoitus siirtää työtehtävien
vaatimaa ammattitaitoa sekä yrityksen hiljaista tietotaitoa tulevalle työntekijälle.
Yrityksen esittely
Karjalan Yhdistelmäjarrut Oy on raskaankaluston korjaamo Kiteen Tolosenmäessä. Yrityksessä tehdään
kuorma- ja pakettiautojen korjaus- ja huoltotöitä sekä luvanvaraisia tarkastus ja korjaustöitä. Yritys on
raskaankaluston merkkikorjaamo ainoastaan Mercedeksen ja Sisun osalta. Nykyisin myös henkilöautot kuuluvat asiakaskuntaan sekä metallityöt, kuten hitsaustyöt. Yritys työllistää tällä hetkellä 13 työntekijää.
http://www.yhdistelmajarrut.fi/
Työvoimakoulutuksen kuvaus
Karjalan Yhdistelmäjarrut Oy hakee koulutukseen 1 kisälliä, joka on motivoitunut ja kiinnostunut kouluttautumaan ajoneuvoasentajan monipuolisiin tehtäviin.
Työtehtävät
Ajoneuvoasentajan työtehtävät. Pääpaino tehtävissä tulee olemaan ajoneuvojen huolto- ja korjaustöissä.
Korjattavien ajoneuvojen ja perävaunujen korjauskohteet ovat hyvin erilaisia, joissa käytetään myös erilaisia testilaitteita.
Oletko sinä sopiva hakija
Jos tunnistat itsessäsi seuraavia ominaisuuksia, olet etsimämme henkilö
- sinulla on perustietoa huolto- ja korjaustöistä
- olet valmis oppimaan, vastaanottamaan neuvoja ja keskustelemaan niistä
- hahmotat työkokonaisuuden ja olet joustava työskentelyssä
- kykenet tekemään vianetsintää
- tietotekniikan perustaidot ovat hallussasi
- sinulla on hyvät sosiaaliset taidot, jolloin asioiden eteenpäin vieminen on ripeää ja tuloksellista
- haluat kehittää itseäsi asentajana jatkuvasti
Aikataulu:

Koulutuksen kokonaiskesto 1-5 kk. Koulutus alkaa huhtikuussa 2018 (tarkennetaan kouluttajan
kanssa). Viimeinen hakupäivä on 31.3.2018 tai paikka täytetään heti sopivan henkilön löydyttyä.

Paikka:

Tolosentie 6, Kitee, yrityksen tilat

Koulutuksen toteutus
Kisällin koulutus on monimuoto-opetusta, jonka pääpaino on työssäoppimisessa työpaikkaohjaajien ohjauksessa työpaikalla. Koulutus alkaa opiskelijan osaamistason varmistamisella, johon sisältyy osaamiskartoitus, henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatiminen ja tarvittaessa alan kertausopintoja tai muita tarvittavia ammatillisia opintoja. Koulutuksen aikana yrityksen työtehtävät opettaa työpaikkaohjaajana toimiva Marko Lehkonen toimien työparina sekä korjaamon asentajat.
Koulutuksen tavoite
Kisällikoulutuksen tavoitteena on antaa riittävät valmiudet toimia Karjalan Yhdistelmäjarrut Oy vaativissa
tehtävissä ja luoda mahdollisuus työllistyä alalle, jolla on työvoimatarvetta. Koulutuksessa opiskelija voi
lisätä osaamistaan syventämällä ammattitaitoaan ja tehdä töitä kokeneen ammattilaisen (työpaikkaohjaajan) ohjauksessa.

Kohderyhmä ja koulutukseen hakijat
Työnhakijat, jotka ovat hakeutumassa alalle, uudelle uralle tai kenties harrastuksen kautta työelämään
Koulutukseen valitaan alalle ja aiemmin kuvattuihin tehtäviin soveltuva henkilö. Koulutukseen hyväksyttävältä edellytetään, että hän täyttää työvoimakoulutuksen ehdot.
Koulutukseen hakeutuminen
Kisällikoulutukseen hakeudutaan ottamalla yhteyttä Koulutustehtaasta kasvua -hankkeeseen mahdollisimman pian henkilökohtaisen tapaamisen järjestämiseksi. Vapaamuotoinen hakemus ja CV liitteenä toimitetaan sähköpostitse.
Hakemukset 31.3.2018 mennessä tai paikka täytetään heti sopivan henkilön löydyttyä.
KETI/ Koulutustehtaasta kasvua –hanke paivi.kipinoinen@keti.fi
Valintamenettely
Lopullinen valinta koulutukseen tapahtuu hakemusten ja haastattelun perusteella, johon
Karjalan Yhdistelmäjarrut Oy:n edustajat osallistuvat.
Lisätietoja:
Koulutuksesta ja hakukelpoisuudesta: KETI/ Koulutustehtaasta kasvua -hanke
Päivi Kipinoinen, puh. +358 40 770 4938 tai paivi.kipinoinen@keti.fi
Työnkuvasta ja yrityksestä:
Marko Lehkonen, puh. +358 500 674 055 tai
Tarja Leskinen, puh. +358 500 275 055, tarja.leskinen@yhdistelmajarrut.fi

