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Lapin innovaatioassistentti
-valmennuskokonaisuus (kevät 2018)

Lapin innovaatioassistentti -valmennuksen tiedot:

Valmennuksen osiot: Hakijasta tekijäksi -valmennus ja Innoassari-valmennus
Valmennuksen laajuus: 5 op (EQF6) + 15 op (EQF7)
Hakijasta tekijäksi -valmennus: 5.2.–2.3.2018 (työnhakutaidot ja valmennuspaikan etsiminen)
Innoassari-valmennus: 5.3.–25.5.2018 (koulutus- ja työskentelyjakso)
Paikkakunta: Lapin alue
Valmennuksen järjestäjä: Lapin ammattikorkeakoulu (yhteistyössä Lapin yliopiston kanssa)
Hakuaika: 8.1.–28.1.2018

Lapin innovaatioassistentti -valmennuskokonaisuuteen voi hakea lappilainen, korkeakoulutettu työnhakija.
Valmennuskokonaisuus on 20 opintopisteen laajuinen täydennyskoulutus, joka sisältää Hakijasta tekijäksi -valmennuksen (5 op),
Innoassari-valmennuksen koulutusosion (5 op) sekä kehittämistehtävän toteutuksen yrityksessä ja sen raportoinnin (10 op).
Innoassari-valmennukseen pääsevät mukaan kaikki osallistujat, jotka ovat löytäneet itselleen työskentelypaikan Hakijasta
tekijäksi -valmennuksen aikana. Jos hakijalla on jo ennalta tiedossaan sopiva työpaikka työskentelyjaksolle, voi hän osallistua
suoraan Innoassari-valmennukseen ilmoittautumalla puhelimitse projektipäällikkö Marjo Jussilalle.
Valmennus on laajuudeltaan päätoimista opiskelua ja täyttää ehdot omaehtoiseen opiskeluun työttömyystuella. Lisää tietoa
omehtoisesta opiskelusta työttömyystuella TE-palveluista. Työskentelyjaksolla työskennellään yrityksessä asiantuntijatehtävissä,
ja koulutusjakso järjestetään työskentelyjakson ohella (1 pv / vko).
Hakulomakkeen ensimmäisessä osassa annat perustiedot valmennukseen osallistumista varten. Näiden tietojen perusteella TEpalvelut tarkistaa hakukelpoisuuden (HUOM! sinun ei siis tarvitse itse olla TE-palveluihin yhteydessä hakuvaiheessa).
Hakulomakkeen toisessa osassa haet Hakijasta tekijäksi -valmennukseen.
Huomioithan, että hakemuksen täyttämisen yhteydessä tulee jättää myös hakijan ansioluettelo.
Lisätietoja:
Marjo Jussila
S-posti: marjo.jussila@lapinamk.fi
Puh. 050 461 1355

OSA 1: HAKIJAN PERUSTIEDOT

HAKIJAN TIEDOT

1. Hakijan yhteystiedot *
Henkilötunnus
Etunimet
Sukunimi
Lähiosoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Kotipaikkakunta
Puhelin
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Sähköpostiosoite

2. Muut hakijan perustiedot
Kansalaisuus
Äidinkieli

3. Olen suorittanut vähintään alemman korkeakoulututkinnon. *
Kyllä

4. Olen ilmoittautunut TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi, ja työnhakuni on voimassa
valmennuksen alkaessa. *
Hakijan on oltava ilmoittautunut työnhakijaksi vähintään 1 pv ennen valmennuksen alkua.
Kyllä

5. Kuinka kauan olet ollut työttömänä?

KOULUTUS JA TYÖKOKEMUS

6. Suorittamani korkeakoulututkinto *
Alempi korkeakoulututkinto
Ylempi korkeakoulututkinto
Tutkijakoulutus
Muu korkeakoulutus

7. Suorittamani tutkinnon tiedot *
Tutkintonimike, pääaine, oppilaitos, valmistumisvuosi.

8. Muu valmennuksen kannalta oleellinen suoritettu koulutus
Muut tutkinnot sekä lisä- ja täydennyskoulutus.
Muu koulutus
Muu koulutus
Muu koulutus

9. Valmennuksen kannalta oleellinen työkokemus
Kehittämis- ja innovaatiotoimintaan liittyvä työkokemus. Muu työkokemus ilmenee ansioluettelosta.
Työnantaja, työtehtävä, työn alkamis- ja päättymispäivämäärä

Työnantaja, työtehtävä, työn alkamis- ja päättymispäivämäärä

Työnantaja, työtehtävä, työn alkamis- ja päättymispäivämäärä
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Työnantaja, työtehtävä, työn alkamis- ja päättymispäivämäärä

MUU OSAAMINEN

10. Tietotekniset taidot
Esim. ohjelmistot, sovellukset, suoritetut kurssit, työkokemus ym.

1000 merkkiä jäljellä

11. Muu osaaminen ja harrastukset

1000 merkkiä jäljellä

OSA 2: YLEISET TIEDOT KOSKIEN
VALMENNUKSEEN OSALLISTUMISTA

VALMENNUKSEEN OSALLISTUMISEN TAUSTATIEDOT

12. Miksi haluat osallistua Lapin innovaatioassistentti -valmennuskokonaisuuteen?

1000 merkkiä jäljellä

13. Kuvaile ammatillisia vahvuuksiasi (pääpaino innovaatio- ja kehittämistehtävissä)?

1000 merkkiä jäljellä

14. Jos valmennuksen lähipäivät järjestetään asuinpaikkakuntasi ulkopuolella, olethan varautunut itse
järjestämään majoituksen ja kulkuyhteydet?
Kyllä
Ei

15. Koulutus- ja työskentelyjaksoon osallistumiseen vaikuttavat seikat

3 of 6

19/12/2017, 15.12

https://www.webropolsurveys.com/Preview/PreviewQuestions.a...

(esim. kulkuyhteydet, terveydentila, jokin muu elämäntilanteeseen liittyvä asia)

1000 merkkiä jäljellä

16. Muuta huomioitavaa?

1000 merkkiä jäljellä

17. Mitä kautta sait tietää Lapin innovaatioassistentti -täydennyskoulutuksesta?
TE-toimisto
TE-toimiston kotisivu
Esite
Paikallislehti
Radio
Koulutuksen kotisivu
Lapin ammattikorkeakoulun kotisivun uutiset
Facebook
Kuulin ystävältä
Muu
ANSIOLUETTELO

18. Liitä ansioluettelosi hakemukseen. *
Voit lisätä hakemukseesi yhden tai useamman tiedoston päätteeltäsi. Lisätäksesi tiedoston, klikkaa Selaa (Browse) ja
valitse tiedosto halutusta sijainnista ja klikkaa Avaa (Open). Poistaaksesi tiedoston, klikkaa lomakkeella näkyvää
roskakorikuvaketta.
Tallenna ansioluettelosi nimellä "CV_Sukunimi Etunimi_pvm".
HUOM! Ilman ansioluetteloa saapuneita hakemuksia ei käsitellä.
Browse…

No file selected.

HAKEMUKSEN KÄSITTELY:
Lapin ammattikorkeakoulu vastaanottaa hakemukset ja tarkistaa hakukelpoisuudet (työnhaku voimassa, kotipaikkakunta
Lapissa) yhteistyössä TE-toimiston kanssa. Hakijat valitaan valmennukseen ilmoittautumisjärjestyksessä. Valintapäätökset
tehdään viimeistään 31.1.2018.
Lapin ammattikorkeakoulu koordinoi Lapin innovaatioassistentti -valmennuksen hakuprosessia. Hakijoiden tietoja käsitellään
luottamuksellisesti, ja niitä ei luovuteta muille kuin hakuprosessissa mukana olevalle hankehenkilöstölle ja TE-toimiston
edustajalle.
Jos työtilanteesi muuttuu hakuprosessin aikana, ilmoitathan siitä mahdollisimman pian Lapin innovaatioassistentti -hankkeen
projektipäällikölle:
Marjo Jussila
marjo.jussila@lapinamk.fi
Puh. 050 461 1355
Lisätietoja valmennuksesta: www.lapinamk.fi/innovaatioassistentti
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