PROJEKT OCH HÅLLBAR UTVECKLING
FURTHER EDUCATED WITH COMPANIES F.E.C -UTBILDNINGSPROGRAM
Ett populärt, effektivt och nytt sätt att hitta en expert till ert företag!
Målet med FEC- programmet är att stöda snabb anställning av experter som frigörs på arbetsmarknaden och ge både dem
och ert företag kunnande i hållbar företagsamhet. Har ditt företag behov av en expert för att stärka perspektivet på hållbar utveckling, göra kostnadsbesparingar, säkerställa kvalitet, utveckla och dra projekt professionellt?
Eller söker ni efter en lösning på utmaningen med rekrytering? Vårt F.E.C –utbildningsprogram är utformat ur företagens
synvinkel och det innehåller kvalitets-, miljö- och säkerhetsledning samt aktuella teman cirkulär ekonomi, industriella
symbioser, Lean, livscykeltänkande och projektverksamhet.
Projekt och hållbar utveckling -utbildningsprogrammet
Målsättningen med vårt F.E.C –utbildningsprogram är
att stöda snabb anställning av experter som frigörs på
arbetsmarknaden och ge både dem och ert företag kunnande i hållbar företagsamhet. Deltagarna i utbildningsprogrammet, är främst erfarna exporter och chefer från
olika brancher, men en del även i början av sin karriär.
De har erfarenhet av mångsidiga uppgifter från bl.a.
tekniska, naturvetenskapliga, miljö och samhällsvetenskapliga branscher samt kommunikation.

Utbildningsprogrammets längd och innehåll
 Den totala utbildningstiden är 120 dagar, som uppdelas i en praktikperiod på ert företag (100 dagar),
samt utbildning som arrangeras av SYKLI (20 dagar).
 SYKLI utbildar en expert enligt ett utbildningsprogram som planeras i samarbete med ert företag.
Närstudierna innehåller bl.a. projektarbete, resurseffektivitet, miljöledning och andra studier i hållbar
företagsamhet. Samtidigt arbetar experten i ert företag utan arbetsgivar- och löneskyldigheter.

Fördelar för ert företag
 Tilläggsresurs på expertnivå
 Den nyaste kunskapen till ert företag
 Förstärkning till ert kvalitetsarbete
 Inga arbetsgivar- eller löneskyldigheter under utbildningstiden
 Längre prövoperiod än normalt
 En möjlighet till en riskfriare och avgiftsfri rekrytering i slutet av utbildningen
 Avgiftsfri utbildning även för ert företag (2 dagar)

Pris
F.E.C –utbildningsprogrammet är utbildning anskaffad
av NTM-centralen och därför billig för företaget:
1 000 euro / månad, totalt 6 000 euro för hela utbildningen (+ moms 24%).
Ta kontakt direkt så kan vi diskutera mera!
Tom Ylönen
Rekryteringsspecialisten, företags- och karriärservice
040 557 1575
tom.ylonen@sykli.fi
Jane Saarnia
Utbildningschef, företags- och karriärservice
0400 678 705
jane.saarnia@sykli.fi
Kaisa Annala
Utbildingskoordinator, företags- och karriärservice
050 574 4755
kaisa.annala@sykli.fi

