Kouluttaudu ja työllisty puhdistus- ja kiinteistöpalvelualan yrityksiin Virtain ja Ruoveden
alueella
Käytännönläheinen ja joustava tapa
opiskella puhdistus- ja
kiinteistöpalvelualaa ja päästä
nopeasti kiinni työelämään. Tiesitkö,
että Virtain alueen yrityksillä ja
kuntatoimijoilla on pulaa toimitila- ja
laitoshuoltajista!
Tavoite
Tavoitteena on kehittyä puhtauspalvelualan
monipuoliseksi osaajaksi ja työllistyä alan
työtehtäviin. Koulutuksessa saadaan valmiudet kehittyä ammattilaiseksi puhdistus- ja
kiinteistöpalvelualan palvelukseen ammattinimikkeellä toimitilahuoltaja tai laitoshuoltaja.
Koulutus on osatutkintotavoitteinen.

Toteutustapa ja -aika
Oppiminen oikeissa työtehtävissä on
koulutuksen kantava teema. Toteutamme
koulutuksen tavalla, joka antaa nopeita
tuloksia henkilökohtaisen osaamisesi
kasvattamiseen.

Hakeutuminen

Toimitilahuoltaja
Tutkinnon suorittanut henkilö osaa suunnitella
ja toteuttaa laaja-alaisesti puhtauspalveluja
erilaisissa asiakaskohteissa, joita ovat mm.
toimitilat, koulut, päiväkodit, palvelukeskukset, hotellit, kauppakeskukset ja myymälätilat.

www.te-palvelut.fi/oma asioinnin kautta
(koulutusnumero 695910). Hakuaika on
19.11.2020 - 12.1.2021.

Laitoshuoltaja
Tutkinnon suorittanut henkilö osaa laajaalaisesti suunnitella ja toteuttaa sosiaali- ja
terveydenhuollon laitosten puhtauspalveluja,
joihin sisältyy monipuolisia ylläpitosiivouksen,
eristyssiivouksen ja huoltohuonetyöskentelyn
työtehtäviä.

Microsoft Teams -kokous
http://bit.ly/384HgZh

Kenelle
Olet työtön työnhakija ja asiakkaana
työllisyyspalveluissa. Sinua kiinnostaa työ
puhdistus- ja kiinteistöpalvelualan yrityksissä
Virtain alueella.

Info koulutuksesta
To 7.1.2021 klo 10.00 – 11.00

Lisätiedot kaisa.vanhala@virrat.fi
Infossa kerromme koulutuksen sisällöstä,
toteutuksesta ja yrityksistä, joissa työssäoppiminen tapahtuu ja joihin sinulla on
koulutuksen myötä mahdollisuus työllistyä.
Infossa paikalla myös tähän koulutushankkeeseen mukaan lähteviä yrityksiä ja
kuntatoimijoita kuten Keiturin Sote Oy,
Virtain kaupunki ja Ruoveden kunta.

Kouluttaudu ja työllisty puhdistus- ja kiinteistöpalvelualan yrityksiin Virtain ja Ruoveden
alueella
Koulutusaika 1.2.2021 - 28.5.2021
Orientaatiojakso ma 1.2. - 19.2.2021







Orientaatio opintoihin
Asiakaslähtöisten puhtaus- ja
kiinteistöpalvelujen tuottaminen
Ylläpitosiivouspalvelut
EA 1
Henkilökohtaisen osaamisen kartoitus ja
oman oppimispolun suunnittelu
Työnhakuvalmiuksien parantaminen

Orientaatiojakson aikana jokaiselle
opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen
opiskeluohjelma (HOKS).
Ammatillinen koulutusjakso 22.2. - 28.5.2021
Lähiopetusta ka. 1 viikko per kuukausi, muuten
työoppimispainotteinen oppimisjakso.
Koulupäivät aina klo 9.00-14.30 sis.
ruokatauko 30 min.

Koulutussisältönä
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan
perustutkinto, osatutkinto
- Asiakaslähtöisten puhtaus- ja
kiinteistöpalvelujen tuottaminen 15 osp
- Ylläpitosiivouspalvelut 30 osp
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan
ammattitutkinto, osatutkinto
- Asiakaslähtöisten puhtaus- ja
kiinteistöpalvelujen tuottaminen 15 osp
- Ylläpitosiivouspalvelut 45 osp tai
laitoshygieniapalvelut 45 osp

Lisäksi ohjattua verkko- ja etäopiskelua.
Osaamisesi arvioidaan näytöillä, jotka
järjestetään työpaikalla.
Tämän koulutuksen jälkeen voit suorittaa koko
puhdistus- ja kiinteistöalan perustutkinnon tai
ammattitutkinnon esim. oppisopimuksella.
Koko tutkinnon suorittaminen antaa sinulle
hakukelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin.

Lisätietoja kolutuksesta antavat
Omaopettaja Jaana Immonen, Tredu
040 8687 602/ jaana.immonen@tampere.fi
Yrityskoordinaattori Kaisa Vanhala, Virtain
kaupunki / Tredu
044 7151411/ kaisa.vanhala@virrat.fi
Opinto-ohjaaja Soili Ykspetäjä, Tredu
044 7664463/ soili.ykspetaja@tampere.fi
Asiantuntija Janne Virtala, Pirkanmaan työ- ja
elinkeinotoimisto
029 5045811/janne.virtala@te-toimisto.fi

