Kansainvälisistä opiskelijoista
vahvistusta työvoimapulaan
Kanta-Hämeen oppilaitoksissa kouluttautuu useille eri aloille kansainvälisiä osaajia, jotka vahvistavat yrityksen kilpailukykyä ja voivat olla myös ratkaisu työvoimapulaan. Kokka kohti Kanta-Hämettä -hankkeen tavoitteena on sekä maakunnan
työelämän tietoisuuden lisääminen kansainvälisten osaajien keskuudessa että
kansainvälisten osaajien houkuttelevuuden lisääminen elinkeinoelämässä.

Kokka kohti Kanta-Hämettä -hanke toteutetaan 1.6.2021 – 31.5.2023. Hankkeen päätoteuttaja on
Koulutuskuntayhtymä Tavastia. Osatoteuttajia ovat Hämeen ammattikorkeakoulu,
Hämeen Yrittäjät ja Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä.
Rahoittajaviranomainen on Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus. Hankekoodi: S22455.
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Kokka kohti Kanta-Hämettä

Kanta-Hämeen oppilaitosten kansainväliset osaajat ovat mahdollisuus yrityksellesi.
Löydä opiskelija sesonkitöihin, oppisopimukselle tai suoraan töihin!

Forssan Ammatti-instituutti

Hämeen ammattikorkeakoulu

FAI yhdistää kansainvälisiä opiskelijoita ja yrityksiä useilla toimialoilla:
• ravintola- ja cateringala, elintarvikeala
• kiinteistö- ja puhdistuspalvelu
• sosiaali- ja terveysala, hoiva-avustaja
• rakennusala
• kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto

Hämeen ammattikorkeakoulussa opiskelee
lähes 600 kansainvälistä osaajaa. Opiskelijat
voivat auttaa organisaatiotasi monella tavalla.
HAMKin kautta voit rekrytoida opinnäytetyön
tekijän, määräaikaisen harjoittelijan, osa- tai
kokoaikaisen työntekijän tai kevytyrittäjänä
työskentelevän opiskelijan toimeksiantoosi.
Opiskelijamme tekevät vuosittain noin tuhat
opinnäytetyötä. Ne ovat suoraan työelämää
palvelevia kehittämistehtäviä, suunnittelua,
tuotekehitystä tai soveltavaa tutkimusta.

FaiRekry
Tuula Vuorenpää
tuula.vuorenpaa@lhkk.fi
+358 40 347 4003
Elina Koivuniemi
elina.koivuniemi@lhkk.fi
+358 50 473 4477

Koulutuskuntayhtymä Tavastia
TAVASTIArekry-palvelusta löydät opiskelijoita ja
valmistuneita - suoraan töihin tai perehtymään
ammattiin koulutus- tai oppisopimuksella mm.
seuraavilta aloilta:
•
•
•
•
•
•

Ravintola- ja catering-alan perustutkinto
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
Logistiikan perustutkinto
Liiketoiminnan perustutkinto
Autoalan perustutkinto
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto

https://oppilaitos.tiitus.fi/tavastia
Ota yhteyttä
Ohjauspiste
Puh. +358 3 658 1500
ohjauspiste@kktavastia.fi
Hattelmalantie 8, 13100 Hämeenlinna

Hämeen Yrittäjät
Hämeen Yrittäjät haastattelee ja kartoittaa
yritysten työvoimakysymyksiä sekä edistää ja
kannustaa kansainvälisten osaajien sijoittumisessa maakunnan yrityksiin.
Ota yhteyttä
Juha Haukka
juha.haukka@yrittajat.fi
+358 10 229 0393

Kymmenen koulutusohjelmaa:
• Smart Organic Farming
• Computer Applications
• International Business
• Smart and Sustainable Design
• Construction Engineering
• Electrical and Automation Engineering
• Information and Communication Technology,
Bioeconomy
• Mechanical Engineering and Production
Technology
• Sustainable Technologies (YAMK)
• Management in Sustainable Business (YAMK)
www.tiitus.fi/hamk
Oppilaitosten yhteinen keskitetty kanava
opiskelijoiden työ- ja harjoittelupaikkojen
ilmoittamiseen. Tiituksesta löytyvät siis kaikki
opiskelijoiden työ- ja harkkapaikat.
Ota yhteyttä ja etsitään juuri sinun
tarpeisiisi sopivia osaajia!
Tiina Björkskog
asiantuntija, Talent Boost
Puh. +358 40 7690 900
tiina.bjorkskog@hamk.fi

