Yksi työkeikka voi
muuttaa nuoren elämän
Haluaako yrityksesi kantaa yhteiskuntavastuuta ja
mahdollistaa nuoria saamaan ensimmäisiä työkokemuksia?
Vantaan nuorisopalvelut voi olla avuksi.

Vantaan nuorisopalvelut tukee nuorten
työelämätaitojen kehittymistä ja
mahdollistaa nuorten ensimmäisiä
työkokemuksia.
Jokainen työkokemus auttaa nuorta
oppimaan työelämästä sekä synnyttää hyvän
kierrettä. Nuorisopalveluissa valmennetaan
14-20- vuotiaita nuoria työelämään
pienryhmissä, joita vetävät
nuorisopalveluiden omat työntekijät.

Yritykselläsi on nyt mahdollisuus palkata
työelämävalmennettu nuori lyhyisiin keikkatai sesonkitöihin. Voit määritellä työn keston
ja sisällön sekä toistuvuuden vapaasti. Keikka
voi olla vaikka vain kahden tunnin mittainen.
Lyhytkin kokemus auttaa nuorta oppimaan
työelämästä ja tarjoaa tärkeän onnistumisen
kokemuksen. Jos nuoren kanssa ilmenee
haasteita, nuorisopalveluiden työntekijät ovat
apuna niiden ratkaisemisessa.
Palkkaaminen tapahtuu WorkPilotssovelluksen kautta, joka myös huolehtii
työnantajavelvotteista. Palkka on nuorelle
aina 10€/h, työnantajalle kustannus on
12,90€/h + alv.
Nyt yrityksesi voi konkreettisesti auttaa
paikallisia nuoria sekä työllistää matalalla
kynnyksellä uusia tekijöitä. Nuoren työpanos
on myös hyvä lisä moniin töihin!
LähiTapiolan ja Vantaan kaupungin
yhteistyönä saatte käyttöönne myös ilmaisia
työtunteja.

Work Pilots pähkinänkuoressa:

Huom! Yritys hallinnoi itse Work Pilots –toimeksiantojaan.

Miten yritysyhteistyö Vantaan
nuorisopalveluiden kanssa toimii?
• Tarjoamme uuden matalan kynnyksen keinon työllistää nuoria ja tarjota heille
ensimmäisiä tärkeitä työkokemuksia. Yhteistyön avulla saat apua eri pituisiin ja
suuruisiin työtehtäviin; esimerkiksi siivoukseen, toimistotehtäviin tai kiireapuun.
HUOM! LähiTapiolan ja Vantaan kaupungin yhteistyönä saatte käyttöönne myös
ilmaisia työtunteja.
• Nuorisopalvelut tarjoavat yritykselle konsultoivaa sekä nuorisotyöllistä tukea koko
nuoren työllistämisen ajan ja meidän kauttamme palkatut nuoret on jo valmennettu
ymmärtämään työelämän peruspelisäännöt. Samalla he ovat niitä nuoria, jotka
todella tarvitsevat ensimmäisiä työkokemuksia, joten yhteiskunnallinen merkitys
työn tarjoamisessa juuri heille on suuri.
• Palkanmaksu, vakuutukset ja muu byrokratia hoituu WorkPilots-sovelluksen kautta.
Palkanmaksun voi hoitaa luotettavasti maksukortilla ja suuremmille tilauksille on
laskutusmahdollisuus. Sovelluksen avulla pystyt tutustumaan nuoreen jo ennen
rekrytointipäätöstä – tuttuja nuoria on myös jatkossa helpompi palkata esimerkiksi
kesätöihin.

Kiinnostuitteko? Ota rohkeasti yhteyttä!
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