Tulosta lomake

Tyhjennä lomake

HAKEMUS TYÖVOIMAKOULUTUKSEEN
Koulutukseen voi hakea myös internetissä osoitteessa
www.te-palvelut.fi

Täytä lomake huolellisesti.
1. Koulutuksen tiedot
Koulutuksen numero

Koulutuksen nimi

Alkamispäivä

Päättymispäivä

Paikkakunta

Koulutuksen järjestäjä
Opiskelijavalinnat tekevä työ- ja elinkeinotoimisto

2. Hakijan tiedot
Sukunimi, etunimet

Henkilötunnus

Lähiosoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Maa, mikäli eri kuin Suomi

Puhelin

Matkapuhelin

Sähköposti

Kansalaisuus

Äidinkieli

Olen työttömyyskassan jäsen. Kassan nimi:

3. Aikaisempi koulutus
Yleissivistävä koulutus

Peruskoulu
Lukio/ Ylioppilas
Muu yleissivistävä koulutus, mikä?

Ammatillinen koulutus

Kansakoulu

Keskikoulu

Ammattikoulututkinto (nuorisoaste)

Ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto
(aikuiskoulutuksena)

Opistotasoinen koulutus
Ylempi korkeakoulututkinto
Muu, mikä?

Ammattikorkeakoulututkinto
Tutkijakoulutus

Alempi korkeakoulututkinto
Ei ammatillista koulutusta

Suorittamasi ammatillinen ja muu koulutus (myös kesken jäänyt tai meneillään oleva):
Tutkinnon/ koulutuksen nimi
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Oppilaitos/ koulutuksen järjestäjä

Alkamisaika

Päättymisaika
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Lomakkeen alkuun
Koulutukseen liittyviä lisätietoja:

4. Työkokemus/ työtoiveet

Nykyinen ammatti tai tehtävänimike

Työkokemus (myös oma yritystoiminta)
Työnantaja

Työtehtävä

Nykyinen työtilanne

Kokoaikatyössä
Määräaikaisessa työssä
Osa-aikatyössä
Työtön
Lomautettu
Lyhennetyllä työviikolla
Päätoiminen yrittäjä
Muu tilanne, mikä?

saakka

saakka
saakka

Alkamisaika

Päättymisaika

Kokoaikainen opiskelija
Työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu
Osa-aikainen opiskelija
Sairauslomalla
Äitiyslomalla/ hoitovapaalla
Eläkkeellä
Suorittamassa asevelvollisuutta

Päättymisen syy

saakka

saakka
saakka
saakka
saakka

Nykyistä tilannettasi koskevia lisätietoja (esim. työttömyysuhka, irtisanomisajan pituus):

Oletko koulutuksen jälkeen valmis (voit valita useita vaihtoehtoja):

Kokoaikatyöhön
Iltatyöhön
Toiveesi työpaikan sijainnista

Vuorotyöhön
Viikonlopputyöhön

Yötyöhön
Etätyöhön

Osa-aikatyöhön

5. Muu osaaminen
Kielitaito äidinkielen lisäksi

Merkitse kielitaitosi taso arvosanoin: erittäin hyvä, hyvä, tyydyttävä, heikko
Kieli
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Suullinen taitotaso

Kirjallinen taitotaso

Kielitaidostani on todistus
Kyllä/ Ei
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Lomakkeen alkuun

Tietotekniikkataidot

Kerro lyhyesti mitä osaamista sinulla on tietotekniikka-alalta (esim. mitä ohjelmistoja hallitset, mikä atk-ajokortti sinulla on)

Ajokortti ja siihen sisältyvä laajin ajo-oikeus
Ajokorttiluokka

Ei ajokorttia
Kuorma-auto

Mopo/ traktori
Ajoneuvoyhdistelmä/ rekka

Henkilöauto/ pakettiauto
Linja-auto

Muu osaaminen ja harrastukset

Mitä sellaista osaamista ja harrastuksia sinulla on, jotka haluat tuoda tässä yhteydessä esille?

6. Omat perustelut
Haen tähän koulutukseen(voit valita useita vaihtoehtoja)

koska minulla ei ole ammatillista koulutusta
täydentääkseni nykyistä koulutustani/ ammattitaitoani
koska en voi/ halua työskennellä nykyisessä ammatissani
koska tarvitsen valmennusta ja ohjausta koulutukseen/ työhön makemiseksi
muusta syystä
Tarkemmat perustelut

Koulutukseen osallistumiseen ja/ tai alalla toimimiseen vaikuttavat seikat

Onko sellaisia seikkoja (esim. terveydentila, jokin muu henkilökohtainen elämäntilanteeseesi liittyvä asia), jotka tulisi ottaa
huomioon koulutuksessa ja mahdollisessa koulutukseen liittyvässä työharjoittelussa tai työssäoppimisessa?
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Lomakkeen alkuun

Asuminen ja kulkuyhteydet

Jos koulutus järjestetään asuinpaikkakuntasi ulkopuolella, työ- ja elinkeinohallinto tai koulutuksen järjestäjä eivät voi järjestää
kuljetuksia koulutuspaikkakunnalle tai asuntoa siellä. Oletko varautunut itse järjestämään asunnon ja kulkuyhteydet koulutuksen
aikana?

Kyllä
Lisätietoja

Ei

7. Suostumus tietojen luovuttamiseen

Työvoimakoulutuksen opiskelijavalinnat tekee valintaryhmä, jossa työ- ja elinkeinohallinnon edustajien lisäksi voivat olla
mukana kouluttajan edustaja, mahdolliset koulutuksen toteutukseen osallistuvat työnantajien edustajat sekä mahdolliset muut
asiantuntijat. Jotta hakemuksesi tulisi mahdollisimman monipuolisesti ja tasavertaisesti arvioiduksi valintatilanteessa,
pyydämme suostumustasi siihen, että hakemuksesi ja sen mahdolliset liitteet voidaan antaa valintaryhmään kuuluville
henkilöille. Hakemusten tiedot käsitellään luottamuksellisesti ja valintaan osallistuvat ovat työ- ja elinkeinohallinnon virkamiesten tavoin salassapitovelvollisia.
Suostun
En suostu siihen, että tämän hakemuksen ja sen mahdollisten liitteiden tietoja saadaan antaa koulutuksen suunnittelua ja opiskelijavalintaa varten koulutuksen järjestäjälle ja muille valintatilaisuuteen osallistuville asiantuntijoille sekä
työnantajakohtaisessa koulutuksessa ao. työnantajalle.

8. Allekirjoitus

Paikka ja päiväys

Hakijan allekirjoitus

Nimenselvennys
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