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KEVÄÄN KOVAT KOULUTUKSET!
Maksuttomat koulutuksemme on tarkoitettu Pohjois-Karjalan korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille ja paluumuuttajille.

TEHOKASTA TYÖNHAKUA

SUOMEA LUONNOSSA

Aika: Keskiviikkoisin 24.4. ja 8.5 klo 13-15

Aika: Keskiviikkoisin 15.5.-12.6. klo 13-16

Paikka: Karelia-ammattikorkeakoulu, Tikkarinne 9
Kurssilla tutustumme suomalaiseen luontoon ja kulttuuriin.
Mistä löydät työpaikat? Miten työnantajat etsivät

Suuri osa koulutuksista on ulkona. Opimme päivän teemaan

työntekijöitä? Kurssilla saat hyviä vinkkejä työnhakuun ja

liittyvää suomea. Saat myös oppimista tukevia tehtäviä,

oman osaamisesi markkinointiin. Toisessa työpajassa on

linkkejä ja sanastoja. Koulutuksen kesto on noin 3 h/kerta.

mukana rekrytoinnin asiantuntija, joka tietää, mitä yritykset

Retkille tarvitset ulkoiluvaatteet ja tukevat kengät.

työnhakijoissa katsovat. Voit saada arvion myös omasta
cv:stäsi.

Voit osallistua yhteen tai kaikkiin koulutuksiin.

Osallistujilla tulisi olla hyvä suomen- tai englanninkielen taito

TEEMAT

(vähintään B-taso).

•

Ke 15.5. 13-16 Kasvien ja mausteiden maailma Botaniassa

•

Ke 22.5. 13-16 Luontokokkausta nuotiolla Kuhasalossa

•

Ke 29.5. 13-16 Kala- ja linturetki Utraan

•

Ke 5.6. 13-16 Kukkolan kevätpuutarha

•

Ke 12.6. klo 11-16 Koli, suomalainen yrittäjien kylä

Voit osallistua yhteen tai molempiin koulutuksiin.

TYÖPAJAT
•

Ke 24.4. Hae töihin tehokkaasti

•

Ke 8.5. Markkinoi osaamistasi tehokkaasti: CV

LISÄTIETOJA JA ILMOITTAUTUMINEN

LISÄTIETOJA JA ILMOITTAUTUMINEN

Ryhmään otetaan 20 ensimmäiseksi

Ryhmään otetaan 12 henkilöä 		

ilmoittautunutta.

ilmoittautumisjärjestyksessä. 		

https://elomake.uef.fi/lomakkeet/22707/

Ilmoittautuminen alkaa 8.4.2019.

lomake.html

https://elomake.uef.fi/lomakkeet/22693/
lomake.html

YHTEYSHENKILÖ

YHTEYSHENKILÖ

Hannele Niskanen, hannele.niskanen@karelia.fi, 050 575 0823

Heli Kaarniemi, heli.kaarniemi@uef.fi, 050 322 8644

aducate.fi/kovat

KOVAT TRAININGS IN SPRING!
Our trainings are meant for immigrants and returners with an university degree living in North Karelia.

EFFECTIVE JOB HUNTING

FINNISH OUTDOORS

Time: On Wednesdays 24.4. & 8.5., 13-15 o’clock

Time: On Wednesdays 15.5.-12.6., 13-16 o’clock

Place: Karelia-ammattikorkeakoulu, Tikkarinne 9
Learn Finnish and experience Finnish nature and culture.
Where do you find jobs? How do employers seek for

Major part of this course takes place outdoors. You will learn

employees? In this workshop you get useful tips and hints

Finnish related to the theme of the day. You will also get

for job hunting and marketing your own competences. A

supporting exercises, links and vocabulary. The duration of

recruitment expert, who knows what companies are looking

the training is approximately 3 hours/meeting. You will need

for in job seekers will attend in the second workshop. You can

basic outdoor equipment, i.e. water-resistant jacket and sturdy

also get comments on your own cv.

shoes.

Participants of this training should have rather good Finnish or

You can attend just one of the trainings - or all of them.

English language skills.

THEMES
You can attend only one workshop or both of them.

•

5.5. 13-16 Kasvien ja mausteiden maailma Botaniassa

•

22.5. 13-16 Luontokokkausta nuotiolla Kuhasalossa

WORKSHOPS

•

29.5. 13-16 Kala- ja linturetki Utraan

•

24.4. Effective Job Hunting

•

5.6. 13-16 Kukkolan kevätpuutarha

•

8.5. Market your potential effectively: CV

•

12.6. klo 11-16 Koli, suomalainen yrittäjien kylä

ADDITIONAL INFORMATION AND ENROLMENT

ADDITIONAL INFORMATION AND ENROLMENT

Places are filled in the order of enrolment,

Places are filled in the order of enrolment,

20 participants/workshop.

12 participants/meeting. Enrolment starts

https://elomake.uef.fi/lomakkeet/22707/

8.4.2019.

lomake.html

https://elomake.uef.fi/lomakkeet/22693/
lomake.html

CONTACT

CONTACT

Hannele Niskanen, hannele.niskanen@karelia.fi, 050 575 0823

Heli Kaarniemi, heli.kaarniemi@uef.fi, 050 322 8644

