"Mielipiteet huomioitiin hyvin ja asioita
käsiteltiin asiakaslähtöisesti. Asioita ei
käsitelty tuputtamalla ja valmiiksi
pureskeltuina. Kun asiakas saa ahaaelämyksen keskusteluissa niin sen vienti
käytäntöön on helppoa."

Työvalmentajalla oli innostava
asenne ja monipuoliset neuvot.

Tuula Mäki-Fränti
projektipäällikkö
050 5755 656

Jaakko Hämäläinen
työnetsijä
046 9212 448

Lilli Peltomäki
työvalmentaja
040 124 1660

Tuomas Murtomäki
työvalmentaja
046 9213 544

SUUPOHJA

HALLINTOAUKIO, 61801 KAUHAJOKI

Jussi Kuivamäki, työvalmentaja
050 3583 451

KURIKKA

HUOVINTIE 1 B, 61300 KURIKKA (AAKE)

Joka kerta lähdin tapaamisesta
hyvällä ja innostuneella mielellä.

Essi Ilola, työvalmentaja
050 347 7888

LAPUA

"Mielipiteeni otettiin kaikessa
huomioon ja eteenpäin mentiin sen
kautta, mikä minusta tuntui
parhaimmalta vaihtoehdolta."

RAUHANPOLKU 2 (ENT. PÄIVÄKOTI MUSTIKKA)
62100 LAPUA
JA

Hienoa oli erilaisten kanavien
löytyminen työnhaussa.

Heli Hakala, työvalmentaja
050 3433 552

"Minua kohdeltiin ihmisenä eikä tilastojen
numerona ja massana. Valmentaja etsi
vahvuuksiani ja sitä missä olen hyvä ja
vahva ja kannusti uskomaan itseeni ja
löytämään oma polkuni. Minua kuunneltiin
ja sain neuvoja ja opastusta ja tietoa."

ISOKYRÖ

KUNNANTALO, POHJANKYRÖNTIE 136
61500 ISOKYRÖ

KAUHAVA

LOPPUSUORA 22, (LENTOSOTAKOULUN ALUE)
62200 KAUHAVA

Eetu Nyrhinen, työvalmentaja
050 3010 361
SÄHKÖPOSTIOSOITTEET
ETUNIMI.SUKUNIMI(AT)BUUSTIAELAMAAN.FI

WWW.BUUSTIAELAMAAN.FI

Fokustuu

Tätä mieltä asiakkaat ovat hankkeesta:

KAUPPANELIÖ 2, 60120 SEINÄJOKI (BUUSTI RY)
ILKANTIE 6, 60800 ILMAJOKI (KUNNANTALO)

3202.2.82 - 0202.3.1

Fokustuu

SEINÄJOKI & ILMAJOKI

MIKÄ FOKUSTUU?

VALMENNUKSEN RESEPTI

Fokustuu on työllisyyspoliittinen hanke,
jossa asiakas saa yksilöllistä,
henkilökohtaista ja räätälöityä tukea
oman työelämäratkaisun löytymiseksi.
Työvalmennuksen tarkoitus on parantaa
työnhakijan työmarkkinavalmiuksia,
edistää työllistymistä ja löytää väyliä
ammatillisen osaamisen kehittämiseksi.

VALMENNUKSEN AIKANA
Valmennuksessa tapaat
työvalmentajaasi säännöllisesti, alussa
jopa viikoittain ja keskimäärin kuuden
kuukauden ajan.
Päivitätte työllistymissuunnitelmasi
yhdessä työvalmentajan kanssa kolmen
kuukauden välein.
Hankkeen työnetsijä kartoittaa sinulle
mahdollisia työpaikkoja.

TIIVISTÄ YHTEISTYÖTÄ
Työvalmentaja tekee kanssasi tiivistä

Kartoitetaan vahvuutesi ja
osaamisesi
Kartoitetaan mahdolliset
haasteet ja esteet
Pohditaan yhdessä
uratoiveitasi ja
mahdollisuuksiasi
Määritellään valmennukselle
konkreettiset tavoitteet
Saat apua asioinnissa ja
asiakirjojen laadinnassa
Etsitään tavoitteidesi
mukaisia työ- ja
työkokeilupaikkoja, tai
koulutuspaikkoja
Selvitellään tarvittaessa
terveydentilaasi
Selvitellään tarvittaessa
myös muita palvelu- ja
etuusasioita

yhteistyötä moniammatillisessa
verkostossa.
Verkostoon kuuluu alueen yrittäjiä,
yritysverkostoja, oppilaitoksia, sekä
eri viranomaisia.

OMAN ELÄMÄN AVAIMET
Työvalmentaja neuvoo, ohjaa sekä antaa
konkreettista tukea ja palautetta.
Tavoitteet määritellään Sinun tilanteesi
mukaan ja polku tavoitteisiin
pääsemiseksi avautuu sinun
aktiivisuudestasi ja motivaatiostasi.
Kaikki lähtee siitä, että ajattelemme
asioiden olevan mahdollisia!

SINÄ PÄÄTÄT, MITÄ JA
MIHIN TAHDOT TYÖVALMENTAJANA
TOIMIN TUKENASI.

