Karelian työelämäpalvelut yrityksille
- hyödynnä opiskelijatyöt ja rekrytoi tulevaisuuden osaajat yritykseesi!

Yhteistyöllä tulevaisuuden osaajia

Tarjoa opinnäytetyöaihe

Yhteistyö oppilaitosten kanssa on yrityksille yksi
tehokkaimmista tavoista saada ensimmäisiä kontakteja tulevaisuuden osaajiin ja olla mukana vaikuttamassa nuorten koulutus- ja uravalintoihin.
Samalla luodaan työnantajakuvaa omasta yrityksestä ja toimialasta. Opiskelijat ovat iso apu toiminnan kehittämisessä, suunnittelussa ja toteutuksessa. Nämä asiat ovat jo riittävä syy aloittaa
oppilaitosyhteistyö viimeistään nyt.

Opinnäytetyöt tarjoavat yrityksille, organisaatioille ja hankkeille erinomaisen mahdollisuuden
hyödyntää opiskelijoidemme osaamista. Yleensä
opintojen loppuvaiheessa suoritettavat opinnäytetyöt ovat työelämää palvelevia tutkimus-,
suunnittelu-, valmistus- ja kehittämistehtäviä,
jotka voidaan räätälöidä tilaajan tarpeiden mukaan. Lue lisää

Tarjoa projektityöaihe
Opiskelija on voimavara yrityksellesi
Saat meiltä tulevaisuuden osaajat yritykseesi. Karelian työelämäpalveluiden kautta tavoitat niin
amk- kuin ylemmän amk:n tutkinto-opiskelijat.
Opiskelijamme etsivät jatkuvasti työharjoittelupaikkoja ja opinnäytetyöaiheita. Opiskelijaryhmät tekevät mielellään yhteistyötä työelämän
edustajien kanssa myös erilaisten opintojaksojen
aikana. Voit antaa opiskelijoille ja heitä ohjaaville opettajille tehtäväksi käytännön tarpeesta
syntyviä projekteja.
https://www.karelia.fi/fi/asiantuntijapalvelut/op
iskelijatyot

Rekrytoi harjoittelija
Harjoittelun aikana opiskelijamme pääsevät hyödyntämään oppimaansa käytännön työssä ja
näyttämään omaa osaamistaan. Harjoitteluun sisältyvät tehtävät sovitaan yhdessä niin, että ne
palvelevat työnantajan tarpeita ja samalla vastaavat koulutuksen edellyttämiä ja opiskelijan omia
tavoitteita Lue lisää

Opetuksen sisältöihin kuuluu aina työelämälähtöisiä projekteja, jolloin työnantajille avautuu
mainio tilaisuus saada osaavat ja innokkaat opiskelijamme avukseen. Projektien lopputuloksina
saat ratkaisuja ja ideoita juuri siihen käytännön
ongelmaan, jonka olet itse määritellyt, olipa kyse
esimerkiksi markkinoinnin suunnittelusta tai
tuotekehityksestä. Lue lisää

Edistä positiivista yrityskuvaa
vierailuilla ja tapahtumissa
Karelia järjestää vuosittain erilaisia tapahtumia
yritysten ja opiskelijoidemme kohtaamisiin.
Nämä ovat mainioita tilaisuuksia luoda positiivista yrityskuvaa. Järjestämme tapahtumia myös
yhteistyössä yritysten kanssa.



Work Smart – verkostoitumistreffit yritysten
ja opiskelijoiden välillä
opiskelijaryhmän vierailu tutustumaan yritykseesi







https://www.karelia.fi/fi/asiantuntijapalvel
ut/opiskelijatyotyrityksen edustajien
vierailut Kareliaan asiantuntijaluennoijaksi
tai yrityksen toiminnan esittelemiseksi.
Karelian suosittu Miun työ! työelämäpäivä
rekry-messuineen marraskuussa
eri koulutusalojen ura- ja
verkostoitumispäivät
vahva alumnitoiminta - yhteys valmistuneisiin opiskelijoihin. Työelämäkontaktit ja verkosto osaamisen ja kokemuksien jakamiseen
yhteistyössä oppilaitoksen kanssa.

Tavoita opiskelijoita
Opiskelijatöihin.fi -palvelun kautta
Karelia-ammattikorkeakoulu on mukana opiskelijatöihin.fi –työnhakupalvelussa.

Ota yhteyttä ja
aloita oppilaitosyhteistyö
Autamme sinua oppilaitosyhteistyön
rakentamisessa.
Ota yhteyttä palvelut(at)karelia.fi
Sinua palvelevat:
Harri Mikkonen
Palveluliiketoiminnan päällikkö
harri.mikkonen[at]karelia.fi, puh. 050 502 0402
Anne Prepula
Palveluliiketoiminnan koordinaattori
anne.prepula[at]karelia.fi, puh. 050 311 9167
www.karelia.fi

Osaava maailma.
Ilmoita osa-aikatyö-, työharjoittelu- tai opinnäytetyöpaikka palvelussa ja lue opiskelijoiden jättämiä työnhakuprofiileja. Lue lisää >>
https://opiskelijatoihin.fi/

