
Kumppanuuspalvelut yrityksille

TYÖELÄMÄYHTEISTYÖMME 
ON KUMPPANUUTTA

Yhteistyö voi olla esimerkiksi nykyisen henkilöstösi osaamisen 
kehittämistä,  apua rekrytointihaasteissa, urakehityspalveluiden 
suunnittelua ja tuottamista organisaatiollesi, osaamiskartoituksia, 
työnohjauspalveluita, korttikoulutuksia ja lyhytkursseja tai Suomen 
kielen opetusta ulkomaalaisille työntekijöillesi. 

Yhteistyömme alkaa aina arjen 
kumppanuudesta ja tiivistyessään se 
viedään yhdessä  seuraavalle tasolle.

Yhdessä voimme mahdollistaa myös 
opiskelijoillemme työssä oppimista 
koulutus- ja oppisopimuksilla. 

Palvelutarjontaamme kuuluu 
tärkeänä osana työpaikkaohjaa-jien 
ohjausosaamisen varmistaminen 
työpaikkaohjaaja –koulutuksilla 
veloituksetta niille organisaatioille 
joissa ohjataan WinNovan 
opiskelijoita.

WinNovan Työelämäpalvelut - tyoelamapalvelut@winnova.fi  - winnova.fi/tyoelamalle

winnova.fi/tyoelamalle


ARJEN KUMPPANINA SAAT
• Yksittäisiä palveluita yhdeltä tai useammalta koulutusalalta.
• Palvelut kartoitetaan ja sovitaan aina erikseen.
• E-kirjeemme 3 x vuodessa
•

Koulutus- ja räätälöitävien palveluidemme lisäksi arjen kumppanuuteen sisältyvät: 
• Duuniin WinNovasta -sovelluksen käyttöoikeus veloituksetta.
• Pop Up -rekrytapahtuma 1 x vuosi hintaan 360 € + alv.

KEHITTÄVÄNÄ KUMPPANINA SAAT
• Palveluasiantuntijan, joka toimii yhteyshenkilönäsi WinNovassa.
• Säännölliset kehitystapaamiset erikseen sovittavina ajankohtina.
• Palvelusuunnitelman, jota päivitämme kehitystapaamisissa.
• Yhteistyömme sisältää palveluita yhdeltä tai useammalta koulutusalaltamme.
• E-kirjeemme 3 x vuodessa

Koulutus- ja räätälöitävien palveluidemme lisäksi kehittävään kumppanuuteen sisältyvät:
• Duuniin WinNovasta -sovelluksen käyttöoikeus veloituksetta
• Pop Up -rekrytapahtuma 1 x vuosi hintaan 360 € + alv.

STRATEGISENA KUMPPANINA SAAT
• Kirjallisen kumppanuussopimuksen, yhdessä sovitulla viitekehyksellä.
• Nimetyn palveluasiantuntijan, joka toimii yhteyshenkilönäsi WinNovassa.
• Yhteistyömme on monialaista eli käytät palveluitamme usealta koulutusalaltamme.
• Säännölliset työryhmätapaamiset (2-4 krt/vuosi).
• Säännölliset ohjausryhmätapaamiset (1-2 krt/vuosi)
• Palvelusuunnitelman, jota päivitämme työryhmätapaamisissamme.
• E-kirjeemme 3 x vuodessa

Koulutus- ja räätälöitävien palveluidemme lisäksi strategiseen kumppanuuteen 
sisältyvät veloituksetta:
• Kuukauden kumppani -näkyvyys 1 x vuosi
• Pop Up -rekrytapahtuma 1 x vuosi
• Duuniin WinNovasta -sovelluksen käyttöoikeus

YHTEYDENOTOT
WinNovan Työelämäpalvelut 
tyoelamapalvelut@winnova.fi  
winnova.fi/tyoelamalle

Facebookissa
WinNovan Työelämäpalvelut & oppisopimus

https://winnova.fi/tyoelamalle
https://www.facebook.com/WinNovaYrityksille
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