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KAAMOSKEIKAT
Osaamo on mukana
Kaamoskeikat- kampanjassa.
Ilmoita tai nappaa keikka
osoitteessa kaamoskeikat.fi
Kaamoskeikkojen tavoitteena on
kannustaa yrittäjiä ja työnhakijoita
hyödyntämään modernin työelämän
tapoja tehdä kaikenlaisia töitä, koska
työn tekeminen on aina arvokasta.
Kun luomme uusia työn tekemisen
malleja, niin pärjäämme myös
paremmin.
Katso videomme miten
kaamoskeikat toimii
http://bit.ly/keikalle

JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA

OHJAUSTA
PAIKANPÄÄLLÄ JA
ETÄNÄ!
Kuinka etäohjaus
käytännössä toimii?
1. Varaa aika soittamalla Osaamolle
050 448 8086 tai
laita sähköpostia
osaamo@rovaniemi.fi.
Kerro lyhyesti minkälaista ohjausta
kaipaat
2. Etätapaamiseen tarvitset
tietokoneen tai puhelimen, jossa on
toimiva
nettiyhteys ja mielellään
kuulokemikrofonin
3. Osaamon työntekijä lähettää
sinulle sähköpostiin linkin,
jota painamalla voit liittyä
kokoukseen
4. Osaamon työntekijä on läsnä
videokuvalla ja äänellä.
Sinun ei ole välttämätöntä omistaa
kameraa, pelkkä kuuloke riittää
hyvin.

NEUVONTAA MYÖS
CHATISSA
Meiltä löytyy myös chatti,
jonka kautta saat
tietoa, neuvontaa ja
ohjausta ma-pe klo 9-15.
Huomioi kuitenkin, että
chatviestit eivät ole salattuja, joten
ethän jaa henkilötietojasi tai muita
arkaluontoisia tietoja chatin
kautta!
Chatin löydät klikkaamalla
www.rovaniemi.fi/osaamo ja
oikeaan alakulmaan ilmestyy
kuvassa näkyvä kuvake, josta chatti
aukeaa.
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TYÖLLISTYMISEN, KOULUTUKSEN JA REKRYTOINNIN RATKAISUT
YHDELTÄ LUUKULTA
Rovaniemellä on toiminut Nuorten Ohjaamo vuodesta 2015. Nyt sama, kaikki työllistämisen palvelut
yhteen kokoava toimintatapa, on laajentunut ensimmäisten kaupunkien joukossa Suomessa myös yli 30vuotiaille, kun Osaamo aloitti toimintansa.
Toiminta tapahtuu samoissa tiloissa Ohjaamon kanssa kauppakeskus Rinteenkulmassa. "Yhdessä olemme
vahvempia", sanoo Osaamon projektipäällikkö Joni Minkkinen. Osaamo tuo työllisyyspalveluihin myös
entistä monipuolisempaa osaamista, sillä Osaamolla työskentelevät Rovaniemen kaupungin eri yksiköiden,
TE-palveluiden, Lapin yliopiston, Lapin AMK:n ja Lapin koulutuskeskus REDU:n työntekijät. Lisäksi paikalla
on useita muita toimijoita, kuten Kela ja eri hankkeita. “Kehitämme tapoja työnantajien ja työntekijöiden
kohtaamiseen sekä laajennamme mahdollisuuksia yksilöllisten koulutusratkaisujen räätälöintiin.
Saman katon alta löytyy kaikki työnhakuun ja kouluttautumiseen liittyvä tuki. Myös työnantajia autetaan
osaavan työvoiman löytämisessä. Jos emme pysty itse auttamaan, etsimme jonkun, joka pystyy.
Palvelumme lähtökohtana on henkilökohtaisuus. "Lähdemme hakemaan ratkaisuja nimenomaan yhdessä
työnhakijoiden ja työnantajien kanssa. Hehän yleensä ovat oman tilanteensa parhaita asiantuntijoita.”,
Minkkinen jatkaa.

Osaamo Rovaniemi
OSAAMO JÄÄ
JOULULOMILLE 23.12.2020
JA AVOINNA TAAS 4.1.2021
Katso Osaamolaisten
joulutervehdys
http://bit.ly/joulutervehdysosaamo

www.rovaniemi.fi/osaamo

AVOIN AMK MAKSUTON
LOMAUTETUILLE JA
TYÖTTÖMILLE KOKO
VUODEN 2021
Lapin AMK tarjoaa koronakriisin vuoksi
lomautetuille ja työttömäksi joutuneille
mahdollisuuden opiskella Avoimen AMKin
opintoja ilmaiseksi koko vuoden 2021 ajan.
http://bit.ly/opinnotAMK

TAPAHTUMIA
4.12.2020, 3.2.2021, 18.3.2021,
14.4.2021–15.4.2021: OmaDigi webinaarisarja ja seminaari.
Osaamisen mahdollistaminen
digitaalisissa hyvinvointipalveluissa
18.1.2021–3.5.2021: Pieni yritys
digiaikaan. Mikroyrittäjien A- ja ABajokorttikoulutukset.
28.1.2021: Mätsis-rekrytointimessut
- työnantajien, työnhakijoiden ja
opiskelijoiden virtuaalinen
kohtaamispaikka
1.2.2021 –16.3.2021: Maksutonta
täydennyskoulutusta sosiaali- ja
terveysalan ammattilaisille

Kuva:Lohela-Park Ida, kuvassa Osaamon
Heikki, Joni, Tiina ja Mira sekä Likiliikkeen
Marika

TILAA UUTISKIRJEEMME
http://bit.ly/uutiskirjeOsaamo
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WORK- EDUCATION - RECRUITMENT

Rinteenkulma
shopping center

Guidance based on your needs!

WORK

EDUCATION

RECRUITMENT

Looking for a job?
Boost your job hunt with us! We help
you to find the most suitable
employers. You can also meet TEOffice specialists face to face at
Osaamo!

Thinking about studying?
Let's consider different options
together, whether you are interested
in a short specific training or a whole
new profession!

We help entrepreneurs with
recruiting and business
developing! Osaamo works also
with Business Rovaniemi
specialists!

ALL THE INFORMATION UNDER
ONE ROOF - OSAAMO!
Where to find us?
Shopping center Rinteenkulma, 2nd floor
Just drop in: Monday-Friday at 10am-4pm, closed 23.12.2020-3.1.2021
Make an appointment: +35850 4488 086
osaamo@rovaniemi.fi
rovaniemi.fi/osaamo
facebook.com/osaamorovaniemi
osaamorovaniemi
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