Pirkanmaan Neksteppi on yli 30-vuotiaille
suunnattu valmennuspalvelu kuntakokeilun
asiakkaille

Voit tulla palveluun,
•
•
•
•
•

kun mietit vaihtoehtoja työelämässä/ammatillista suuntaasi,
toivot tukea työpaikan tai palkkatukipaikan etsimiseen,
pohdit koulutusvaihtoehtoja,
tarvitset näköaloja työhön työkyvyn näkökulmasta tai
olet kiinnostunut opinnollistamisesta reittinä uuteen ammattiin ja
osaamisen päivittämiseen.

Mitä kaikkea valmennuksessa tapahtuu?










Palvelu alkaa alkukartoituksessa. Olet tehnyt palvelutarpeen arvion
OMA-valmentajasi kanssa, joten meillä lähdetään alkukartoituksen
kautta työstämään sitä eteenpäin.
Tapaat omaa valmentajaa sovittuina ajankohtina. Työskentelet
valmentajan kanssa etsien seuraavaa askelta kohti työelämää.
Työskentely voi olla kiinnostavan ammattialan täsmentämistä,
työ-, koulutus-, palkkatuki- tai työkokeilupaikan hakua, tai
terveydentilaan liittyviä selvittelyjä.
Ryhmäpäivissä käsitellään yhteisesti tärkeitä asioita. Kesto on
6 pv (4 pv ryhmätapaamisessa, 2 pv verkkovalmennuksessa).
Ryhmät voidaan järjestää myös kokonaan etänä verkossa.
Ryhmässä saa ideoita ja vertaistukea. Ryhmässä edistetään
omaa suunnitelmaa käytännössä, keksitään ratkaisuja ja
työskennellään ajankohtaisten asioiden parissa, päivitetään
työnhakutaitoja ja jalkaudutaan työelämään tilanteen salliessa.
Palvelu voi sisältää työhöntutustumisjakson ja/tai työkokeilun.
Maahanmuuttajan kielivalmennusta on tarjolla 20 tuntia/hlö
ryhmämuotoisesti.
Käytössäsi on myös tarvittaessa psykologin uraohjaus.

Valmennus on hyvin
käytännöllistä. Se voi olla
työnhakua, piilotyöpaikkojen
etsimistä, koulutushakuja,
työkokeilu- tai
palkkatukipaikan hakua tai
kuntoutusasioiden selvittelyä.
Valmentaja auttaa käytännön
asioissa sekä vinkkaa ja
tiedottaa eri vaihtoehdoista
tapaamisten välilläkin
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Kaiken tämän lisäksi voit osallistua etävälineillä yritys- ja
oppilaitos-esittelyihin sekä Viikon Tärppi –tapahtumaan.

@cimsonkoulutus

Mikäli tarvitset apua ammatinvalintaan ja urasuunnitteluun






saat erilaisten ammatinvalinnan kartoitusten avulla tärkeää tietoa
sopivista aloista
ammatinvalintapsykologin palvelu on käytettävissäsi
saat tietoa koulutusmahdollisuuksista
lisäksi voidaan olla yhteydessä oppilaitoksiin ja tehdä
koulutushakemuksia
voidaan hakea myös työkokeilupaikkaa, jotta voit varmistua uuden
alan sopivuudesta ennen opintoihin hakeutumista tai suorittaa
osatutkinnon uudelle alalle

Jos olet suuntautumassa suoraan työelämään






varmistetaan, että työhakemus ja CV ovat kunnossa
etsitään sopivia työpaikkoja ja työnantajia
laitetaan hakemuksia avoimiin paikkoihin ja ollaan suoraan
yhteydessä työnantajiin
myös palkkatukipaikkojen ja työkokeilupaikkojen hakemiseen saat
apua
voidaan myös hakea työkokeilupaikkaa, jossa voit lisätä oman alasi
osaamista esimerkiksi suorittamalla alan osatutkinnon

Kun pohdit työkykyyn liittyviä asioita, autamme sinua löytämään
vaihtoehtoja työllistymiseen. Tuemme mm.





osaamisesi ja työkykysi mukaisen työ- tai palkkatukipaikan
etsimisessä
työhöntutustumisjakson/työkokeilun järjestelyissä
sopivan koulutusreitin löytämisessä
arjenhallinnan asioissa

Palveluun voi kuulua sekä ryhmämuotoista työskentelyä että
yksilöohjausta. Voit myös hyödyntää uraohjauksen psykologin palvelua.

Opinnollistava työkokeilu auttaa kohti työelämää, kun





osaamista pitää päivittää
tarvitset uutta osaamista työllistymiseen
sinulla on kesken jäänyt tutkinto tai
haluat uudella alalla tunnustettua osaamista.

Työkokeilun aikana voit suorittaa 1-2 tutkinnon osaa ja saat niistä
todistuksen. Autamme käytännön asioissa kuten työkokeilupaikan
löytämisessä, yhteistyössä oppilaitoksen kanssa ja näyttöjen
suunnittelussa.

