kouluttaudu ja työllisty
lähihoitajaksi vanhustyöhön
Jyllin Kodille
>> Koulutusaika 28.11.2019–16.2.2021
>> Ryhmäkoko 12
>> Koulutuspaikka Jyllin Kodit Ikaalisissa
>> Koulutukseen hakeutuminen
www.te-palvelut.fi
Koulutusnumero: 687904

Koulutuksen ensisijainen tavoite on rekrytoinnin
kautta työllistyminen Jyllin Kodille. Koulutus alkaa
orientointijaksolla, jonka aikana valitaan ammatilliseen koulutukseen siirtyvät opiskelijat. Koulutuksen
aikana suorittetaan sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja).

>> Hakuaika 1.10.– 27.10.2019

Kiinnostuitko? Uuden pilotin koulutushaku on nyt
käynnissä. Paikkoja on rajoitetusti, joten ole nopea!

Koulutuksen infotilaisuus Ikaalisissa

Koulutus antaa erinomaiset valmiudet nähdä, tutustua ja luoda ura kasvavalla ja monipuolisella hoivaalalla.

to 10.10.2019 klo 13

osuvaa osaamista | www.takk.fi

Jyllin Kodit Oy, Jyllinkatu 3

Jyllin Kodit on Jalmari Jyllin Säätiön 100 %:sti omistama, seniorien asumis- ja palvelukeskus Ikaalisten keskustassa,
joka on toiminut vanhuuden hyväksi jo vuodesta 1965 lähimmäisvastuun periaatteita noudattaen. Yrityksen arvoja
ovat suvaitsevaisuus, välittäminen ja arvostaminen. Erityisosaamisalueita ovat muistisairaiden, mielenterveysasukkaiden
ja päihdemuistisairauksien hoito, kuntoutus sekä saattohoito.

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus
Tampereen valtatie 15
33200 TAMPERE

www.takk.fi

kouluttaudu ja työllisty lähihoitajaksi vanhustyöhön
Jyllin Kodille
Oletko sinä uusi hoitotyön osaaja?

Kustannukset

Koulutus on tarkoitettu Pirkanmaan alueen työttömille ja
työttömyysuhanalaisille yli 20-vuotiaille henkilöille, jotka ovat
kiinnostuneita ja motivoituneita suorittamaan koulutuksen ja
työllistymään hoiva-alalle. Aiempaa alan työkokemusta ei hakeutuvilta edellytetä. Kyseessä on uudenlainen koulutusmalli,
joka toteutetaan yhdessä Jyllin Kodit Oy:n kanssa. Koulutuksen
tavoitteena on tuottaa osaavaa työvoimaa Jyllin Kodin palvelukseen sekä antaa lisävalmiuksia toimia hoiva-alan työtehtävissä.

Koulutus on osallistujille maksutonta.

Sisältö
Orientointijakso 28.11.2019–31.1.2020
• Osaamiskartoitus, HOKS
• Tutustuminen erilaisiin työympäristöihin
• Ammattietiikka
• Hygieniaosaaminen (hygieniatesti)
• Aseptiikka
• Ergonomia
• Perushoitotyö
• Ravitsemus
• Ohjattu työssäoppiminen
Lähihoitajakoulutus 3.2.2020–16.2.2021
• Kasvun ja osallisuuden edistäminen -tutkinnon osa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta
• Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen – tutkinnon osa
• Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala
• Kotona asumisen ja elämänhallinnan tukeminen
• Yhteiset tutkinnon osat

Toteutus
•
•
•
•

Päivä-monimuotokoulutus, johon sisältyy työpaikalla
tapahtuvaa oppimista, lähi-, etä- ja verkko-opiskelua.
Työssäoppiminen tapahtuu Jyllin Kodilla työpaikkaohjaajien tuella.
Lähiopetuspäivinä opiskellaan arkisin pääsääntöisesti
klo 8.30–15.00.
Koulutus on päätoimista. Koulutukseen sisältyvät
loma-ajat: 23.12. 2019–2.1.2020, 6.7.–31.7.2020 ja
23.12.-31.12.2020.

Alustava valinta-aikataulu
•
•
•
•
•

Hakuaika 1.10.–27.10.2019
Valintakoe 1.11.2019 Jyllin Kodilla
(kutsu tekstiviestinä)
Valintahaastattelut 7.11. tai 8.11.2019 Jyllin Kodilla
(kutsu tekstiviestinä)
Valintatieto oma asiointipalvelussa 11.11.2019.

Hakeutuminen
Koulutukseen haetaan TE-toimiston kautta ja hakunumero on
687904. Hakijat kutsutaan haastatteluun hakemusten perusteella, joten täytä hakemus todella huolellisesti.

Lisätiedot koulutuksesta
TAKK Tampereen Aikuiskoulutuskeskus
Koulutuspäällikkö Kati Aimonen
puh. 044 7906 379, kati.aimonen@takk.fi
Jyllin Kodit Oy
Kehitys- ja koulutussuunnittelija Niina Koskela
puh. 044 575 5567, niina.koskela@jyllinkodit.fi
Pirkanmaan TE-toimisto
Koulutusasiantuntija Riitta Alajuuma
puh. 0295 045 538, riitta.alajuuma@te-toimisto.fi
Tietoja työvoimakoulutuksista ja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saa TE-palvelujen Koulutusneuvonnasta puh. 0295 020 702 klo ma-pe 9–16.15.

