Purkuala on kiinnostuksen kohteena monella tavalla, koska purkutyön määrä lisääntyy
jatkuvasti ja purkumateriaalit pyritään ottamaan mahdollisimman tarkasti hyötykäyttöön.

KUVAUS
Koulutus antaa valmiuksia purkutyöhön.
Työpaikan lisäksi koulutuksesta voi saada
todistuksen ympäristöalan ammattitutkinnon
osan suorittamisesta.
KOHDERYHMÄ
Koulutuksen kohderyhmänä ovat työnhakijat,
joilla on ammatin vaatima hyvä terveys,
riittävän hyvä suomen kielen taito ja hyvä
asenne. Työ on fyysistä, joten hyvä kunto ja
terveys ovat välttämättömät. Aiempaa
kokemusta ei tarvita. Hyvää asennetta
kaivataan sitäkin enemmän.

KOULUTUSOHJELMA
Koulutuksessa tutustutaan
purkutyömenetelmiin ja ympäristöalan
työtehtävissä toimimiseen
Lähiopetusta on 1,5-2 viikkoa
henkilökohtaisen tarpeen mukaisesti.
TYÖJAKSO
Opetusta täydentää työjakso
koulutussopimusyrityksessä, jossa alaa voi
oppia käytännön työtehtävissä.

LISÄTIETOA
Koulutuksen tavoitteena on työllistyminen
yhteistyöyritykseen koulutussopimusjakson
päätteeksi ja vähintäänkin
työllistysmahdollisuuksien paraneminen.

KOULUTUKSEN AIKAISET ETUUDET
Tietoa koulutukseen hakeutumisesta ja
koulutuksen aikaisista taloudellisista
etuuksista saa valta- kunnallisesta
Koulutusneuvonnasta ma-pe klo 9- 16.15
numerosta 0295 020 702 tai sähköpostitse:
koulutusneuvonta@te-toimisto.fi.

Koulutuksen päättövaiheessa on
mahdollisuus näyttää osaaminen ja saada
siitä todistus.

KOULUTUKSEN KESTO
Koulutuksen ajankohta 3.5-30.6.2019.
Koulutuksen kesto on noin 2 kuukautta.

LÄHIOPETUS TAPAHTUU MALMILLA
Syklin Malmin toimipisteessä osoitteessa
Malmin kauppatie 8 B, 00700 Helsinki.
Opiskelua on 7 -8 tuntia päivässä 5 päivänä
viikossa.
TYÖJAKSO TAPAHTUU
Koulutussopimusyrityksessä, joka etsitään
jokaisen opiskelijan kanssa. Työjaksopäivät
kestävät 8 tuntia päivässä, 5 päivänä viikossa.
KOULUTUSVALINTA
Esivalinta tehdään 25.4.2018 hakemusten
perusteella. Kaikki hakemukset huomioidaan.
Esivalinnan jälkeen osa hakijoista kutsutaan
haastatteluun. Haastattelukutsut lähetetään
25.4. tekstiviestillä.
Haastattelu pidetään kouluttajan tiloissa
Malmilla maanantaina 29.4.2019 klo 9
alkaen. Opiskelijavalinnasta vastaa
Uudenmaan TE-toimisto.
KOULUTUKSEEN HAKEUTUMINEN
Hae koulutukseen täyttämällä sähköinen
hakemus osoitteessa www.te-palvelut.fi ja
haussa oleva työvoimakoulutus (hakusanana
toimii koulutuksen numero 685469 tai
koulutuksen nimi)
Ohje:
> Näytä ilmoitukset sivun alareunassa >
klikkaa koulutusta, johon olet hakemassa >
valitse Tiedot -välilehti (sivun yläreunassa) >
Hae tähän koulutukseen.
Mikäli sähköinen hakemus täytetään ilman
pankkitunnuksia, hakemus on vahvistettava
TE- toimistossa ennen hakuajan päättymistä.
Voit myös jättää paperihakemuksen
TE- toimistoon.

KOULUTUKSEN VALINTATIETO
Voit seurata sähköisestä asioinnista
valintaprosessin etenemistä
verkkopankkitunnuksillasi, sirullisella
henkilökortilla tai mobiilitunnistuksella.
Lopullinen koulutusvalintatieto on
katsottavissa koulutusvalintojen jälkeen
sähköisen asioinnin kautta
(www.te-palvelut.fi > asioi verkossa > oma
asiointi > työvoimakoulutus).
YHTEYSHENKILÖT SYKLISSÄ
Päivi Anttonen
koulutuskoordinaattori
yritys- ja urapalvelut
paivi.anttonen@sykli.fi
puh. 050 354 3272
(koulutukseen hakeutuminen)
Taru Uotila
koulutuspäällikkö
ympäristöhuolto
taru.uotila@sykli.fi
puh. 050 370 1414
(koulutusohjelman sisältö)

