Tietoa koulutukseen hakeutumisesta ja koulutuksen
aikaisista taloudellisista etuuksista:
valtakunnallinen puhelinpalvelu, Koulutusneuvonta
ma-pe 9:00-16:15, p. 0295 020 702.
Kysy lisää koulutuksesta:
Tiistaisin klo 10–12
Terhi Liettilä
terhi.liettila@sykli.fi
046 922 7696

Torstaisin klo 11–12
Hannele Hakala
hannele.hakala@sykli.fi
050 536 1979

PROJEKTIT JA KESTÄVÄ KEHITYS F.E.C-KOULUTUS
VARSINAIS-SUOMI, hakija-esite
Mitä ja kenelle?
Projektit ja kestävä kehitys F.E.C – Further Educated with
Companies -koulutus on täydennyskoulutus, joka soveltuu korkeasti koulutetuille työttömille tai työttömyysuhan alla oleville
henkilöille, joilla on vahvaa kiinnostusta oman osaamisen kehittämiseen kestävän kehityksen parissa. Soveltuva koulutustausta on esimerkiksi tekninen, luonnontieteellinen,
ympäristötieteellinen, kaupallinen tai yhteiskuntatieteellinen.
Myös koulutusta vastaava osaaminen työelämästä hankittuna
voi olla riittävä pohja osallistumiselle.
Sisältö
Projektit ja kestävä kehitys, teemana kiertotalous F.E.C -koulutuksessa opiskelija pääsee perehtymään projektitoimintaan,
kiertotalouteen ja kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan
seuraavissa pääteemoissa:
•
•
•

Projektityöskentely
Kiertotalous
Asiantuntijan ajankohtainen osaamispaketti, joka sisältää
mm. digitaaliset työkalut ja viestintää

Aika ja paikka
Koulutus kestää 120 arkipäivää. Koulutus alkaa 12.4.2021 (tai
porrastetusti 1.3.2021 alkaen). Koulutus koostuu noin 20 koulutuspäivästä sekä noin 100 päivän työjaksosta yhteistyöyrityksessä lisäksi koulutuksessa on loma 5 pv. Koulutus koostuu
webinaareista, lähipäivistä, tiimipäivistä sekä itsenäisistä etätyöpäivistä.

Opiskelijaksi valitun henkilön pitää olla tarvittaessa valmis
matkustamaan koulutuspäiviin Turkuun. Lähipäivinä saattaa
olla myös yritysvierailuja Varsinais-Suomen alueella.
Mitä opiskelupaikan saaminen edellyttää?
Opiskelijapaikan saaminen edellyttää hakijalta sopivan yrityspaikan löytymistä yhteistyössä Suomen ympäristöopisto Syklin
kanssa. Kannustamme hakijaa aktiiviseen työjaksopaikan hakemiseen. Koulutuspaikat täytetään siinä järjestyksessä, kun
työjaksopaikat löytyvät. Koulutuksessa on 20 koulutuspaikkaa.
Koulutus pidetään suomen kielellä.
Haku
Huomio, haku on kaksivaiheinen!
Lähetä hakemus TE -toimistoon sekä Sykliin heti tai 17.3.2021.
mennessä.
1) TE -toimisto: Koulutukseen hakeudutaan sähköisesti
www.te-palvelut.fi/koulutushaku sivujen kautta. Hakusanana
toimii koulutuksen numerot: uranumero 696635
2) SYKLI: Lähetä CV ja lyhyt vapaamuotoinen hakemus perusteluineen osoitteeseen hakemukset@sykli.fi Mainitse sähköpostiotsikossa, että haet Varsinais-Suomen F.E.Ckoulutukseen.
Yritykset ja organisaatiot tekevät omien haastattelujensa perusteella lopulliset päätökset yhteistyön aloittamisesta. Lopullisen valinnan tekee oman alueesi työvoimatoimisto.

Suomen ympäristöopisto SYKLI
Malmin kauppatie 8 B, 4 krs 00700
Helsinki
info@sykli.fi / 050 529 6428
www.sykli.fi

