Kouluttaudu ja työllisty
akaan kaupungille lähihoitajaksi

(rekrytoiva koulutus, verkkokoulutus)
Koulutuksen tavoitteena on suorittaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja) ja työllistyä valmistumisen jälkeen ikäihmisten
hoitotyöhön. Verkko- ja työssäoppimispainotteiseen rekrytoivaan
koulutukseen on helppo osallistua eri puolilta Pirkanmaata (vain
yksittäisiä lähipäiviä Tampereella). Koulutus on suunnattu erityisesti Pirkanmaan kaari-/reuna-alueilla asuville. Koulutuksen aikaiset
työssäoppimisjaksot tehdään hoitotyöhön Akaan kaupungin ja Urjalan kotihoidossa ja vanhusten asumispalveluissa.
> Koulutus alkaa tutustumisjaksolla 15.10.–29.10.2021,
lähihoitajakoulutus 1.11.2021–7.2.2023
> Haku päättyy 17.9.2021, hakeutuminen
www. te-palvelut.fi, koulutusnumero 699760
> Lisätiedot: www.takk.fi/sote

valinta-aikataulu
Soveltuvuustesti 22.9. tai 23.9.2021 TAKK, Tampereen valtatie 15,
Tampere (kutsu tekstiviestinä).
Valintahaastattelut viikolla 37/2021.

Mukana olevat yksiköt
•
•
•

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!
Akaan kaupunki
Vanhuspalvelujohtaja Anna-Stiina Salminen
puh. 040 335 3434, anna-stiina.salminen@akaa.fi
Tampereen Aikuiskoulutuskeskus
Koulutuspäällikkö Kati Aimonen
puh. 044 7906 379, kati.aimonen@takk.fi
Pirkanmaan TE-palvelut
Asiantuntija Annariina Rautio
puh. 0295 045 852, annariina.rautio@te-toimisto.fi

Kertaheitolla koulutus ja työpaikka!
Hae itse, vinkkaa kaverille
tai tulkaa molemmat!
Saat ikioman työpaikkaohjaajan
ja tuen koko koulutuksen ajalle!

Akaan ja Urjalan kotihoito
Tehostetun palveluasumisen yksiköissä Akaassa: Havulinna,
Torkonkartano ja Mäntymäki Toijalan taajamassa
Tarpiakoti Kylmäkosken taajama

#osaajiatöihin tampereen aikuiskoulutuskeskus | www.takk.fi

Kouluttaudu ja työllisty
ikifitille lähihoitajaksi
(rekrytoiva koulutus,verkkokoulutustus)
Koulutuksen tavoitteena on suorittaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja) ja työllistyä valmistumisen jälkeen ikäihmisten
hoitotyöhön. Verkko- ja työssäoppimispainotteiseen rekrytoivaan
koulutukseen on helppo osallistua eri puolilta Pirkanmaata (vain
yksittäisiä lähipäiviä Tampereella). Koulutus on suunnattu erityisesti Pirkanmaan kaari-/reuna-alueilla asuville. Koulutuksen aikaiset
työssäoppimisjaksot tehdään Ikifitin Kangasalan Hoivakoti Villa
Stenissä ja Hoivakoti Apilassä
> Koulutus alkaa tutustumisjaksolla 15.10.–29.10.2021,
lähihoitajakoulutus 1.11.2021–7.2.2023
> Haku päättyy 17.9.2021, hakeutuminen
www. te-palvelut.fi, koulutusnumero 700566
> Lisätiedot: www.takk.fi/sote

valinta-aikataulu
Soveltuvuustesti 22.9. tai 23.9.2021 TAKK, Tampereen valtatie 15,
Tampere (kutsu tekstiviestinä).
Valintahaastattelut viikolla 37/2021.

Mukana olevat yksiköt
•
•

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!
Ikifit Oy
Vastuualuejohtaja asumispalvelut Heli Seppälä
puh. 040 592 7277, heli.seppala@ikifit.fi
Tampereen Aikuiskoulutuskeskus
Koulutuspäällikkö Kati Aimonen
puh. 044 7906 379, kati.aimonen@takk.fi
Pirkanmaan TE-palvelut
Asiantuntija Annariina Rautio
puh. 0295 045 852, annariina.rautio@te-toimisto.fi

Kertaheitolla koulutus ja työpaikka!
Hae itse, vinkkaa kaverille
tai tulkaa molemmat!
Saat ikioman työpaikkaohjaajan
ja tuen koko koulutuksen ajalle!

Hoivakoti Apila, Kangasala
Villa Sten, Kangasala

#osaajiatöihin tampereen aikuiskoulutuskeskus | www.takk.fi

