SKOL Jäsenyrityksille

Oletteko tietoisia…
“Herätä lukijan

.. että SKOL-jäsenyytenne eräänä

huomio

palvelumuotona toimii SKOL Konsulttinuoret,
jonka tavoitteena on edistää nuorten

kirjoittamalla

konsulttien, suunnittelijoiden ja tilaajien

mielenkiintoinen

Tervetuloa
virke tai lainaus
SKOL Konsulttinuorten
tarinasta
tähän.”
vuoden
päätapahtumaan
NUKO2019-seminaariin!

verkostoitumista, ylläpitää ja kehittää nuorten
suunnittelijoiden ammatillista osaamista, sekä
markkinoida suunnittelualaa yliopisto- ja
ammattikorkeakouluopiskelijoille.

Keskiviikkona 29.5.2019 klo 15.00
Kulttuuritehdas Korjaamon
Kulmasalissa

Toiminta

Luvassa innoittavia puheenvuoroja,
mukaansatempaavia keskusteluja ja
uusia tuttavuuksia!

•Konsulttinuorten tarkoitus on
mahdollistaa verkostoituminen nuorten

Lisätietoja ja ilmoittautuminen

konsulttien, suunnittelijoiden ja tilaajien

TÄSTÄ

kesken toimialojen rajojen yli.
• Keskeinen tavoite on ylläpitää ja

• Lisäksi Konsulttinuoret tiedottaa

kehittää nuorten suunnittelijoiden ja

nuoria jäseniään SKOL ry:n toiminnasta

asiantuntijoiden ammatillista osaamista

ja mahdollisuuksista sekä edistää

erinäisten tapahtumien muodossa sekä

kansainvälistä yhteistyötä muiden

parantaa alan vetovoimaa nuorten

Young Professionals verkostojen kanssa.

silmissä.
SKOL ry / Konsulttinuoret
Eteläranta 10
PL 10
00131 Helsinki

Kotisivut
Sähköposti

https://konsulttinuoret.teknologiateollisuus.fi/
konsulttinuoret@konsulttinuoret.fi

Puheenjohtaja
Riitta Kujala
Neste Engineering
Solutions Oy

Sidosryhmät (vpj.)
Malla Sipilä
Sitowise Oy

Budjetti
Elina Heinilä
Pöyry Oy

Jäsenasiat
Jarmo Palonen
Amplan Oy

Viestintä
Lari Tuominen
Ramboll CM Oy

Miksi Konsulttinuoret?
Verkostolla on useita hyviä vaikutuksia ja myös kehittyvää synergiaa SKOL
jäsenyritysten työnantajien kanssa. Toimintamme kautta SKOL-jäsenyritysten nuoret

Tapahtumat
Jukka Kopra
Ramboll Finland Oy

konsultit pääsevät kehittämään itseään sekä osaamistaan ja tämän lisäksi luomaan
arvokkaita kontakteja muihin ”huomisen suunnittelijoihin”.
Toimintamme ydin on tapahtumat, joita järjestämme jäsenistölle noin kerran
kuukaudessa. Tapahtumien joukossa on vuosittain asiatapahtumia, koulutus- ja
kehitystapahtumia, kulttuuri- sekä urheilutapahtumia ja usein tapahtumiin sisältyy
verkostoitumiseen varattu osuus kuten illallinen.

Tietotaito-tapahtumat
Milla Ranta
Destia Oy

Jäsenyys ja kaikki toiminta on täysin maksutonta jäsenyritysten nuorille konsulteille.

Mitä toivomme teiltä?
Konsulttinuorten verkosto kasvaa tasaisesti vuosi vuodelta, mutta uusien jäsenten
tavoittamisessa on edelleen kehittämisen varaa. Tällä hetkellä viestintä alan uusille
työntekijöille etenee pääasiassa tuttujen välityksellä sekä sosiaalisessa mediassa
tapahtuvan mainonnan avulla.

Yritysyhteistyö
Iiro Lehtoranta
Granlund Oy

Tähän ratkaisuna toivoisimme tiiviimpää yhteistyötä yrityksenne sisäisen viestinnän
kanssa. Olemme varmoja, että lisäämällä tiedotteemme toiminnasta ja tapahtumista
omiin sisäisiin viestintäkanaviinne saamme aikaan positiivista kehitystä, joka hyödyttää
kaikkia osapuolia!
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KV-vastaava
Juuso Virtanen
Sitowise Oy

