
 UUTTA SUUNTAA 
Yksilövalmennus, 1-8h. Halutessasi valmennus voi sisältää myös ryhmävalmennusosuuksia. 

MIKÄ VALMENNUS 

Valmentajan tuella tunnistat osaamisesi, 
luot oman urasuunnitelman ja laadit 
työnhakustrategiasi, selvität 
vaihtoehdot, opit nykyajan 
työnhakutekniikat.  Saat meiltä myös 
sinua kiinnostavaa alatietoutta, 
työmarkkinoiden näkymiä tai voit pohtia 
ammattitaitoisen valmentajan kanssa 
eri koulutusvaihtoehtoja. Pystyt 
palvelumme avulla kirkastetaan 
työmarkkina-arvoasi ja me autamme 
sinua valmistautumaan haastatteluihin.  

Lähtökohtana valmennuksessa ovat 
aina sinun tilanteesi, toiveesi ja tarpeesi. 
Tapaamisissa luodaan perusta 
työnhakuusi konkreettisella 
urasuunnitelmalla ja valmentaja kulkee 
rinnallasi sovitun ajan.   

KUKA VALMENTAA 

Noposella tulet aidosti kohdatuksi 
huippuvalmentajan taholta omana 
itsenäsi ja valmennus on 
luottamuksellista yksilöllistä tukea.  

Lisätietoja yrityksestä löydät 
www.katjanoponen.fi ja sivulta näet 
myös somekanavamme. 

Valmentajan tuella pääset kirkastamaan 
kiinnostuksen kohteesi, vahvuutesi ja 
ammatillisen osaamisesi sekä tiedät 
mihin kanaviin sinun kannattaa tulevaa 
suuntaasi kohdistaa. Saat myös 
konkreettista apua osaamisen 
sanoittamiseen kirjalliseen muotoon. 
Usein myös valmentaja auttaa sinua 
näkemään uusia mahdollisuuksia 
urakehityksessäsi ja laajentamaan 
hakuja uusiin vaihtoehtoihin.  

YHTEYSTIEDOT 

Lisätietoja aluepäällikkö Heli Pölläseltä, p. 040 623 3525, 
heli.pollanen@katjanoponen.fi 

http://www.katjanoponen.fi
mailto:heli.pollanen@katjanoponen.fi
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