
Työn ja koulutuksen ulkopuolella oleville alle 30-vuotiaille nuorille, jotka haluavat
tutustua vanhoihin ihmisiin ja saada työkokemusta
Työkokeilussa ei tehdä hoitotyötä, eikä sinun tarvitse olla välttämättä kiinnostunut
hoitotyöstä ammatillisesti
Työkokeilu alkaa ma 25.10.21 ja kestää 4 viikkoa. Työaika ma-to klo 10-15

Tule mukaan
työkokeiluun pienryhmässä

                                         Johanna Roti: 050 374 8001   myös WhatsApp     johanna.roti@valli.fi
 

Saat monipuolista työkokemusta, selkeyttä ammatinvalintaan, oman cv:n ja
samalla itsellesi mielekästä tekemistä. Mahdollisuus myös osaamisraportin tekoon
Itseluottamus kasvaa ja saat positiivisen kokemuksen työelämästä

Miksi kannattaa osallistua?

Huom. voit käydä haastattelussa ja päättää vasta sen jälkeen, haluatko mukaan
 

Kenelle ryhmä on tarkoitettu ja kauan se kestää?

Ikäihmisten palvelutaloon, Myyrmäkeen
Palvelukoti Hopeaan 25.10.-18.11.2021

Kysy lisää ja varaa aikasi haastatteluun

vanhustyon_traineeVanhustyön Trainee - VALLI ry

Mistä on kyse?
Pienryhmänä toteutettavassa työkokeilussa tutustutaan työelämään ohjaajan tuella.
Työkokeilussa harjoitellaan ryhmän ohjaajan tuella mm. ikääntyneiden kohtaamista,
työelämätaitoja ja  omien vahvuuksien tunnistamista sekä käyttämistä. 
Ryhmän toteutuksessa huomioidaan osallistujien toiveet ja tarpeet
Tutustumme vanhojen ihmisten arkeen, palvelutalon ammatteihin ja järjestämme
vanhoille ihmisille mukavaa tekemistä tuoden samalla iloa heidän arkeensa.

https://www.facebook.com/vanhustyontrainee/



Käytettävyysraportti
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[Anna henkilö- ja organisaatiotiedot Asetukset > Henkilöllisyys-valintaikkunasta.]
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