5T-TEKEMÄTÖNTÄ TYÖTÄ TARJOLLA, TYÖPAIKKOJA TEKIJÖILLE -HANKKEEN MESTARI-KISÄLLI TOIMINTAMALLIIN PERUSTUVA TYÖVOIMAKOULUTUS
K-Citymarket Lieksa
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Hyödynnämme
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5T-Tekemätöntä Työtä Tarjolla, Työpaikkoja Tekijöille -hankkeen Koulutustehdas -malli antaa yrityksille
mahdollisuuden kouluttaa sopivia henkilöitä yrityksen tulevaisuuden työvoimatarpeisiin. Koulutus tapahtuu
pääosin yrityksen omissa tiloissa, oikeassa työympäristössä. Koulutus toteutetaan mestari-kisälli toimintavan mukaisesti yrityksen työntekijän toimiessa työnohjaajana/mestarina. Koulutuksen avulla on
tarkoitus siirtää työtehtävien vaatimaa ammattitaitoa tulevalle työntekijälle.
Kauppa on K-ryhmän intohimo ja teemme sitä kuunnellen asiakkaitamme herkällä korvalla. Tarjoamme
laajan kirjon erilaisia tuotteita sekä kehitämme uusia palveluita, jotka tekevät työstä innostavaa ja
uudistuvaa.
Olemme iso ja vahva ryhmä mutta tarjoamme välittömän, lojaalin ja ystävällisen työyhteisön. Työntekijänä
pääset osaksi isoa joukkoa, jossa voit luottavaisesti kehittää osaamistasi. Meillä kukaan ei jää yksin ja
vastuullisena toimijana huolehdimme asiakkaistamme, yhteiskunnasta ja ympäristöstä.
Tehdään hyvä kauppa – tule K-ryhmään.
K-ryhmässä voit rakentaa uran 45 000 eurooppalaisen kaupan huippuosaajan rinnalla. Toimimme
päivittäistavarakaupassa, rakentamisen- ja talotekniikan kaupassa sekä autokaupassa. Itsenäiset Kkauppiasyrittäjät ovat työmme sielu, ja heidän innoittamanaan koko K-ryhmää ajaa vahva kutsumus: hyvä
ruoka, ihmisten arjen helpottaminen ja maailman tekeminen paremmaksi paikaksi elää. Toimimalla
vahvasti yhdessä läpi talon pystymme jatkuvasti ylittämään asiakkaidemme odotukset kivijalassa, B2Bkumppanina ja verkossa.
Työvoimakoulutuksen kuvaus
Haetaan lihamestaria yhtä (1) henkilöä mestari-kisälli periaatteella.
Työtehtävät
Työtehtävät ovat myynti- ja tuote-esittelytyötä kaupan liha- ja kalapalvelutiskillä sekä tuotteiden tilaamista,
käsittelyä ym. myynnin valmistelua. Eduksi katsomme aiemman kokemuksen liha- ja kalatuotteiden parista
tai ravintola-alalta.
Tarjoamme sinulle monipuolisen ja vastuullisen työn sekä mahdollisuuden kehittyä tehtävässä. Työ on osa tai kokoaikainen.
Aikataulu
Koulutuksen kesto 1-5 kk. Koulutus alkaa viimeistään elokuun alussa. Viimeinen hakupäivä on 8.6.2018.
Koulutuspaikka
K-Citymarket Lieksan kaupan toimitiloissa.
Koulutuksen toteutus
Koulutettava perehtyy työpaikkaohjaajan mukana tarvittavan ajan ja ohjaaja opastaa työhön liittyviä
tehtäviä muun muassa lihan ja kalan käsittelyyn, esille laittoon ja myyntityöhön sekä valmisteluun.

Tavoite
Kisällikoulutuksen tavoitteena on antaa riittävät valmiudet toimia lihamestarin tehtävässä itsenäisesti.
Koulutuksessa henkilö voi lisätä aiempaa osaamistaan syventämällä tai laajentamalla ammattitaitoaan.
Koulutuksessa opit lihamestarin toimimaan lihamestarin tehtävässä tai syvennät jo aiemmin hankittua
osaamista, asiakaslähtöistä työskentelyä ja työskentelyä kaupan toimintaympäristössä.
Kohderyhmä ja koulutukseen hakijat
Toivomme sinulta aitoa innostusta ja halua työskennellä alalla. Eduksi katsomme aiemman kokemuksen
liha- ja kalatuotteiden parista tai ravintola-alalta. Työ edellyttää suomen kielen taitoa.
Työvoimakoulutus on suunnattu työttömille ja työttömyysuhan alaisille henkilölle.
Koulutukseen hakeutuminen
Kisällikoulutukseen hakeudutaan ottamalla yhteyttä 5T-Tekemätöntä Työtä Tarjolla, Työpaikkoja Tekijöille hankkeeseen mahdollisimman pian henkilökohtaisen tapaamisen järjestämiseksi. Vapaamuotoinen
hakemus ja CV liitteenä toimitetaan sähköpostitse satu.pehkonen@lieksankehitys.fi .
Hakemukset 8.6.2018 mennessä sähköpostilla
Lieksan Kehitys LieKe Oy, 5T-Tekemätöntä Työtä Tarjolla, Työpaikkoja Tekijöille -hanke
Satu Pehkonen, satu.pehkonen@lieksankehitys.fi
Valintamenettely
Lopullinen valinta koulutukseen tapahtuu hakemusten ja haastattelun perusteella, johon
yrityksen edustajat osallistuvat.
Lisätietoja
Työtehtävästä: K-Citymarket Lieksa, Ilkka Nuutinen p. 010 538 9400, ilkka.nuutinen@citymarket.fi
Koulutuksesta ja hakukelpoisuudesta: Lieksan Kehitys LieKe Oy, 5T-Tekemätöntä Työtä Tarjolla, Työpaikkoja
Tekijöille -hanke Satu Pehkonen p. 040 672 6999, satu.pehkonen@lieksankehitys.fi

