TYÖHÖNVALMENNUS, SATAKUNNASSA
MITÄ TYÖHÖNVALMENNUS ON?
Palvelun tavoitteena on sijoittua yksilöllisen valmennuksen keinoin motivoivaan työhön, joko suoraan tai
opintojen kautta. Valmennuksessa saat yksilöllistä tukea vahvuuksiesi tunnistamiseen, opit tuomaan
osaamisesi esille sekä saat kokonaisvaltaista sparrausta toiveidesi mukaisesti joko työ-, opinto-,
kuntoutus- tai yrittäjyyspolulle pääsemiseksi. Käytössäsi on henkilökohtainen työhönvalmennuksen
ammattilainen, joka auttaa sinua löytämään selkeitä eteenpäin vieviä ratkaisuja ja varmistamaan paikkasi
tulevaisuudenkin työelämässä
MITÄ PALVELUSSA TEHDÄÄN JA MITÄ HYÖTYÄ SIITÄ ON?
Lähtökohtana ovat aina sinun tilanteesi, toiveesi ja tarpeesi. Valmennuksessa luodaan perusta
työnhakuusi, ja valmentaja kulkee rinnallasi koko prosessin ajan. Valmentajan tuella pääset kirkastamaan
kiinnostuksen kohteesi, vahvuutesi ja ammatillisen osaamisesi sekä tiedät, mihin kanaviin sinun
kannattaa tulevaa työnhakuasi kohdistaa. Usein myös valmentaja auttaa sinua ajattelemaan
muuttuneessa tilanteessa toisin ja näkemään uusia mahdollisuuksia niin urakehityksessäsi kuin oman
henkilöbrändin vahvistamisessa.
Valmennus myös motivoi ja aktivoi sinua – se tekee työnhaustasi päämäärätietoista. Avullamme saat
konkreettisen työnhaun käyntiin tehokkaasti ja työllistyt nopeammin ja suunnitelmallisemmin omaa
tavoitettasi vastaaviin tehtäviin. Valmentajan tuella laadit oman työnhakustrategiasi, selvität
vaihtoehdot, opit nykyajan työnhakutekniikat ja pystyt hyödyntämään somea työnhaussa. Saat meiltä
myös selkeitä keinoja siihen, miten tulet digimaailmassa näkyväksi ja löydetyksi tuleville työnantajille.
Pystyt palvelumme avulla kirkastamaan työmarkkina-arvoasi, ja me autamme sinua valmistautumaan
haastatteluihin sekä työsuhdetta koskeviin neuvotteluihin.
PALVELUN ALOITUS
Ennen palveluun ohjautumista TE-palveluiden kanssa sovitaan palvelun käytöstä, valmennuksen
kokonaiskestosta, laajuudesta ja käytössäsi olevista valmennustunneista. Saatuamme tiedon palvelun
aloittamisesta olemme yhteydessä sinuun ja sovimme ensimmäisestä valmennustapaamisesta.
Valmennuksen alussa sovimme käytännöistä ja keskustelemme odotuksistasi, toiveistasi ja tavoitteistasi.
Lähitapaamisten lisäksi valmennus voidaan toteuttaa etätapaamisina.
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Itsenäisyydenkatu 42 ja Raumalla Sinkokatu 11.
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KATJA NOPONEN OY
Katja Noponen Oy on Suomen suurimpia yksityisiä uravalmennusyrityksiä,
jonka palveluksessa on yli 70 valmennusalan asiantuntijaa, yli 30 paikkakunnalla.
Valmennusasiakkaistamme pitkälti yli 80 % löytää kauttamme uuden uran
tai uudelleenkoulutusvaihtoehdon.
Katja Noponen Oy:n palvelut auttavat vuosittain tuhansia henkilöitä työllistymään,
aloittamaan ammatillisen koulutuksen, perustamaan yrityksen tai
sijoittumaan muuhun työelämään johtavaan toimintaan.
Laadukas ja joustava palvelu ovat asioita, joista Katja Noponen Oy
saa jatkuvasti positiivista palautetta.
www.katjanoponen.fi

”Valmennuksiemme lähtökohtana on se, että hyvästä rakennetaan entistä parempaa.”
– Katja Noponen
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