KESKI-KARJALAN KOULUTUSTEHTAAN MESTARI-KISÄLLI -TOIMINTAMALLIIN PERUSTUVA TYÖVOIMAKOULUTUS SURFACTOR FINLAND OY:SSA
KOULUTUKSEN KAUTTA TÖIHIN: HAETAAN PROSESSINHOITAJIA
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
Surfactor Finland Oy on osa surfactor-konsernia (www.surfactor.com), jolla on yli 70 vuoden kokemus pinnoitteiden kehittämisestä ja valmistuksesta. Asiakkaitamme ovat johtavat vanerin ja puulevyjen valmistajat Suomessa ja maailmalla. Konsernillamme on tällä hetkellä toimintaa yli 10 maassa.
Surfactor Finland Oy on valmistanut hartsilla kyllästettyjä pinnoitekalvoja vuodesta 1983 lähtien. Tehdas
sijaitsee Kiteen Puhoksen teollisuusalueella. Yritys työllistää hieman yli 30 henkilöä. Heistä noin 2/3 työskentelee tuotannossa prosessinhoitajina. Tuotanto toimii keskeytyvässä kolmivuorotyössä.
Työvoimakoulutuksen kuvaus
Surfactor Finland Oy hakee koulutukseen 3-5 kisälliä, jotka ovat motivoituneet ja kiinnostuneet kouluttautumaan yrityksen vaativiin tuotannon tehtäviin.
Työtehtävät
Prosessiteollisuuden tuotantotehtävät operaattorina
Oletko sinä sopiva hakija
Prosessinhoitajan toimenkuvaan kuuluvien työtehtävien hoitaminen edellyttää matemaattisia valmiuksia,
tietoteknisiä taitoja, prosessien ymmärtämistä, hyvää fyysistä kuntoa ja trukinajotaitoa. Tärkeitä ominaisuuksia alalla toimittaessa on
- motivaatio ja kiinnostus monipuolisiin tehtäviin
- kyky hahmottaa tehtäväkonaisuuksia ja työskennellä järjestelmällisesti
- valmius oppia uutta ja halu kehittää itseään työntekijänä jatkuvasti
- oikea asenne työskentelyyn
- kyky ratkaista käytännön ongelmia ja yhdessä tekemisen taito.
Edellytämme hakijoilta
- ammattikoulutasoista teknistä koulutusta, esim. sähkö-/automaatio, tuotanto-, prosessi- tai konetekniikan perustutkintoa tai vastaavia tietoja ja taitoja
- omatoimisuutta, aktiivisuutta ja aloitteellisuutta
- vastuullisuutta ja huolellisuutta
- hyviä sosiaalisia taitoja, jolloin asioiden eteenpäin vieminen on ripeää ja tuloksellista.
Työkokemus ja englannin kielen taito katsotaan eduksi.
Tehtävään valituilta edellytetään hyväksyttyä terveystarkastusta, joka sisältää huumausainetestauksen.

Aikataulu:

Koulutuksen kokonaiskesto 1-5 kk. Koulutus alkaa huhtikuussa 2018 (tarkennetaan kouluttajan
kanssa). Viimeinen hakupäivä on 1.4.2018.

Paikka:

Teollisuustie 20 B, Puhos, 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 tavoite
Kisällikoulutuksen tavoitteena on antaa riittävät valmiudet toimia surfactor Finland Oy:n 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 tai uudelle uralle
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 1.4.2018 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
surfactor Finland 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:
Eino Kuronen, puh. +358 20 734 2211

