
Valmennusmajakka tuntee yrittäjän tien
Valmennusmajakka on yli 20-vuotias valtakunnallisesti toimiva perhe-
yritys. Koulutamme mikroyrittäjiä yrityksen elinkaaren kaikissa vaiheissa. 
Asiantuntijamme antavat henkilökohtaista ohjausta myös työllistämiseen 
liittyvissä kysymyksissä. Kaikki asiantuntijamme ovat kokeneita yrittäjiä, 
konsultteja ja ammattikouluttajia.

Helppo ja tehokas palvelu 
avuksi työllistämiseen – maksutta!
1.  Ilmoittaudu TE-toimiston sivuilla ja  

valitse Valmennusmajakka palveluntuottajaksi. 

2. Tapaamme kasvokkain tai verkossa.

3.  Saat asiantuntijan arvion yrityksesi tämän hetkisestä  

tilanteesta työllistämisen näkökulmasta. 

4.  Saat käyttöösi laajan materiaalipankin sekä konkreettisen  

juuri sinun yritystäsi varten tehdyn kirjallisen suunnitelman, 

jonka avulla rekrytoit tai ostat osaamista yritykseesi taidolla.

5.  Et jää yksin - loppusparrauksessa saat vielä asiantuntijalta  

vinkit jatkaa eteenpäin.

Saat parhaan hyödyn Työllistä taidolla -palvelusta kun varaat  

muutaman tunnin alkuhaastatteluun ja -kartoitukseen sekä  

suunnitelman läpikäyntiin yhdessä asiantuntijan kanssa.  

Me haluamme, että sinä onnistut.

Monta hyvää syytä valita  
Valmennusmajakan asiantuntija
1.  Asiantuntijamme ovat kokeneita yrittäjiä,  

liiketoiminnan ja rekrytoinnin asiantuntijoita. 

2.  Asiantuntijamme toimivat itsekin alueilla, joilla yrityksesi  

sijaitsee. He tuntevat oman – ja sinun kotikenttäsi.

3. Toimimme koko Suomen alueella.

4.  Saat käyttöösi koko tiimimme osaamisen, vaikka palvelu  

tapahtuukin pääasiassa yhden asiantuntijan kanssa. 

5.  Valmennusmajakka on auttanut yrityksiä  

menestymään jo yli 20 vuoden ajan.

Yrittäjä – haaveiletko kasvusta? Töitä enemmän kuin ehdit tehdä? Mielitkö lomalle? Työllistä 
taidolla -palvelusta saat maksutta apua sopivan työntekijän löytämiseen ja palkkaamiseen. 

Työsuhteen lisäksi on monia tapoja hankkia päteviä henkilöitä yritykseesi. Vaihtoehtoina ovat mm. alihankinta, henkilöstö-

vuokraus tai kevytyrittäjän hyödyntäminen. Autamme sinua kansainvälisissä ja Suomessa jo olevien ulkomaalaisten rekrytoin-

nissa. Saat myös vinkit työ- ja toimeksiantosopimuksen tekemiseen sekä palkkausta helpottavien tukien hyödyntämiseen.

Hae nyt! 
toimistot.te-palvelut.fi/ 

tyollista-taidolla

Työllistä
 taidolla

TARJA KEKÄLÄINEN tarja.kekalainen@valmennusmajakka.fi  |  040 199 1023 

REIJO KOIVULA reijo.koivula@valmennusmajakka.fi  |  0400 533 355 

KARI KROHNS kari.krohns@valmennusmajakka.fi  |  040 565 8297

ELLA KÄRKI ella.karki@valmennusmajakka.fi  |  040 510 3289 

TEIJA MIKKOLA teija.mikkola@reddo.fi  |  050 529 6484

MIKKO PESONEN mikko.pesonen@obn.fi  |  044 0321 297  

VELI-MATTI RUOTSALAINEN veli-matti.ruotsalainen@valmennusmajakka.fi  |  040 555 1062

LIEVEN DE RYCKE lieven@reddo.fi  |  040 820 3535

PETRA RYYMIN petra@businesssavo.fi  |  045 168 1030

PAULA SANDELIN paula.sandelin@valmennusmajakka.f  |  040 056 8320

JANI SIIVOLA jani.siivola@reddo.fi  |  040 717 7815 

RIITTA VAITTINEN riitta.vaittinen@valmennusmajakka.fi  |  040 736 5988

Valmennusmajakka Oy tarjoaa Työllistä taidolla -palvelua koko Suomen alueella yhteistyöverkostonsa kanssa.
Valmennusmajakka Oy  |  050 555 3351  |  tiedustelut@valmennusmajakka.fi  |  valmennusmajakka.fi

ASIANTUNTIJAT: 

https://toimistot.te-palvelut.fi/tyollista-taidolla

