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Work Smart - Älykkäästi töihin -toiminnalla päivitetään Karelia-amk:n
ja PKKY:n uraohjaus sekä kehitetään elinkeinoelämän rekrytointikäytänteitä vastaamaan nykyisiä ja tulevaisuuden työelämän tarpeita.
Toiminnalla helpotetaan opiskelijoiden siirtymistä työelämään ja edistetään heidän työelämäverkostojensa syntymistä. Samalla uudistetaan
oppilaitosten ja työelämän välistä yhteistyötä.
Work Smart –hankkeessa järjestetään erilaisia rekrytointitapahtumia
ja verkostoitumistilaisuuksia, joissa yritykset ja organisaatiot voivat
kohdata opiskelijoita ja rekrytoida heitä kesätöihin, harjoitteluun tai
työsuhteeseen ja lisäksi esitellä opiskelijoille projekti- tai opinnäytetyöaiheita todellisiin tarpeisiin. Samalla yritykset sparraavat opiskelijoita
tulevaisuuden rekrytointitilanteisiin. Opiskelijat valmistautuvat kohtaamistilanteisiin huolella ja tapahtumat ovat ohjattuja. Opiskelijoita
valmennetaan ennakkoon oman osaamisen ja työantajien tarpeiden
tunnistamiseen sekä verkostojen luomiseen. Hankkeessa myös vahvistetaan opettajien työelämäkontakteja ja kehitetään opintosisältöjä.
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Work Smart -mallissa tieto ja kokemukset kertyvät kumulatiivisesti ja iteratiivisesti.
Tavoite on toimenpiteiden sisältöjen upottaminen osaksi opintoja.
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rahoittama kehittämishanke, jonka toiminta-aika on 1.1.2015 - 31.12.2017.
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