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Suunnittelu ja konsultointiyritykset SKOL ry Eteläranta 10, PL 10, 00131 Helsinki 

Puhelin 09 192 31 

www.skolry.fi 

Y-tunnus: 0215282-5 
 

Ilmoita yrityksesi lahjakas suunnittelu- ja konsultointialan ammattilainen mukaan 

EFCAn Future Leaders -kilpailuun! 

 

The European Federation of Engineering Consultancy Associations (EFCA) on julkistanut 

kahdennentoista kerran pidettävän kansainvälisen Future Leaders -kilpailun nyt avatuksi. 

Haku kilpailuun on auki 26.02.2021 asti. 

 

EFCAn Future Leaders -kilpailu on suunnattu 35-vuotiaille ja sitä nuoremmille suunnittelu- ja 

konsultointialan ammattilaisille, jotka työskentelevät kansallisen yhdistykseen kuuluvissa 

jäsenyrityksissä. Kilpailun tarkoituksena on tuoda esille Euroopan seuraavan sukupolven johtajien 

ammatillista osaamista sekä taitoja. Kilpailu pyrkii tuomaan myös esille suunnittelu- ja 

konsultointialan monimuotoisuutta sekä lisäämään alan kiinnostavuutta. 

 

SKOL jäsenyrityksillä on nyt loistava mahdollisuus nimetä kilpailuun mukaan heillä työskenteleviä 

lahjakkaita 35-vuotiaita tai sitä nuorempia suunnittelu- ja konsultointialan ammattilaisia.  

 

Kilpailun voittaja kutsutaan mukaan kesäkuussa 2022 Istanbulissa järjestettävään EFCAn 

konferenssiin EFCAn kustantamana. Kustannukset sisältävät matkat sekä majoituksen. 

 

Toiseksi ja kolmanneksi tulleet kilpailijat palkitaan ECFAn konferenssiin osallistumista varten 500e 

arvoisella sponsoroinnilla. 

 

Tuomaristo palkitsee myös osan kilpailijoista kunniamaininnalla. 

 

 

Kilpailuun nimeämisen ehdot: 

 

1. Ikäraja kilpailuun on 35 vuotta 

 

2. Ehdotetulla on tavoite tulla johtajaksi tai johtavaan asemaan 

 

3. Ehdokas on antanut ammatillisen panoksensa vähintään yhteen mielenkiintoisen projektiin: 

- Asiantuntija-alueellaan, esimerkiksi uusi muotoilu, ja / tai 

- Ammattilaisena (esimiehenä) esimerkiksi kehittämällä ympäristöä, innovatiivisia, kestäviä, 

energiaa tai kustannuksia säästäviä ratkaisuja. 

 

 

Arviointikriteerit: 

 

Tuomaristo, joka koostuu EFCAn hallituksen jäsenistä yhdessä edellisen kilpailun voittajan 

kanssa, perustaa päätöksensä seuraaviin arviointiperusteisiin: 

 

• Tähänastiset saavutukset: asema yrityksessä suhteessa ikään, palkinnot, koulutus jne. Ja 

ehdokkaan panos projektiin (johtava asema) (Liite ehdokkaan CV ja osat A ja B3) - painotus:30% 

 

• Hankkeen laatu ja innovaatioaste (ks. Kohdat B1, B2 ja B5) - painotus:20% 

 

• Tehokas viestintä asiakkaan kanssa (ks. Kohdat B4 ja C) - painotus:20% 

 

• Linjapäällikön / asiakkaan / loppukäyttäjän suositukset (ks. Kohdat A ja C) - painotus:20% 
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• Esityksen laatu (hakijan yleinen arvio hakijalomakkeesta ja liitteistä. Ehdokkaita rangaistaan 

liian pitkästä hakemuksesta tai merkityksettömän tiedon lisäämisestä hakemukseen. 

painotus:10% 

 

Miten osallistua kilpailuun? 

 

Jokainen SKOLin jäsenyritys voi ilmoittaa yrityksestään yhden ehdokkaan mukaan 

esikarsintaan.  Esikarsinnan jälkeen max. 5 valittua ehdokasta ilmoitetaan Suomesta mukaan 

varsinaiseen EFCAN kansainväliseen kilpailuun. Ehdokkaan ilmoittaminen mukaan esikarsintaan 

tapahtuu viimeistään 26.02.21 klo 17.00 mennessä lähetetyllä esikarsintahakulomakkeella sekä 

tehdyllä videohaastattelulla. 

Esikarsintalomake sekä videohaastattelu tulee tehdä ja tallentaa 

osoitteessa https://www.recright.com/interview/public/4218fdcb4908dc795a4ea784

1c3d12d50c80. 

Esikarsintalomake tulee tallentaa nimettynä Suomi etunimi ja sukunimi. Videohaastattelussa 

kilpailija vastaa kolmeen lyhyeen kysymykseen. Videohaastattelun vastauksia hyödynnämme vain 

kilpailun esikarsinnassa. 

 

Esikarsinnassa käytetään kevennettyä versiota EFCAN Future Leaders -kilpailun varsinaisesta 

lomakkeesta. Esikarsinta lomakkeen löydät liitteistä. Esikarsintalomakkeessa pyydetään 

ehdokkaan henkilötietoja sekä projektikuvausta hankkeesta/projektista, jolla kilpailuun 

osallistutaan. Projektikuvausta koskevan osion vastaukset eivät saa ylittää yhtä A4 sivua. 

Esikarsintalomake tulee täyttää englanniksi. Muut liitteet kuten CV:n ja referenssiluettelon voi 

halutessaan lähettää Suomeksi. 

 

Suomen osalta kilpailuun ilmoitettavien ehdokkainen valinta tehdään 05.03.2020 mennessä. 

Esikarsinnassa valittujen ehdokkaiden tulee täyttää varsinainen Future Leaders – kilpailun lomake 

kokonaisuudessaan viimeistään 29.3.2021 mennessä.  Esikarsinnasta valituille ehdokkaille 

ilmoitetaan tästä vielä erikseen. 

https://www.recright.com/interview/public/4218fdcb4908dc795a4ea7841c3d12d50c80
https://www.recright.com/interview/public/4218fdcb4908dc795a4ea7841c3d12d50c80

