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Vire-projekti tuo
myötävirettä rekrytointiin
Vire-projekti auttaa työnantajia
ja työntekijöitä kohtaamaan
toisensa palvellen molempia
osapuolia yksilöllisesti. Projekti
on kuluneen vuoden aikana
ankkuroinut itsensä tukevasti
Varkauden ja Leppävirran aluevesille. Vireen ankkuroituminen
kohdistuu etenkin alueella toimiviin yrityksiin, joille tarjotaan
apua työvoiman hankintaan.
Kolmevuotisen projektin rahoittavat ESR, Varkauden kaupunki
ja Leppävirran kunta. Kaikki
projektin tuottamat palvelut ovat
yrittäjille ja työnhakijalle täysin
maksuttomia.
Yrityksen näkökulma
Vire-projekti tarjoaa yrityksille
palvelua, joka auttaa ja helpottaa
työvoiman palkkaamista yrityksiin. Projekti helpottaa olennaisesti
henkilöstön palkkaamiseen liittyvää
paperityötä, sekä vähentää yrittäjän
työmäärää henkilöstön etsimisessä.
Projektin päätarkoituksena on ohjata sopivimmat työntekijät yrityksille
sopivaksi työvoimaksi, yrityksen
ehdoilla tietenkin. Vire-projektissa
työskentelee viisi uraohjaajaa, jotka
toimivat linkkeinä yritysten ja työnhakijoiden välillä.

Tea Järvinen on tyytyväinen; hän sai työpaikan Vire-projektin välityksellä.

Vire työnhakijan apuna
Vire-projektiin osallistuva työnhakija saa projektin asiakkaana
yksilöllistä ja tehostettua työnhakupalvelua. Samalla työnhakijalla on
mahdollisuus parantaa työelämään
liittyvää osaamistaan erilaisten
koulutusten avulla, sekä suorittaa
eri aloilla vaadittavia ammattikortteja ja -passeja. Työnhakijalle
maksuttomien koulutuksien ja
pätevyyksien tuomat edut siirtyvät
suorana hyötynä yrityksille. Vireen
asiakkaaksi haetaan työvoimatoimiston kautta.
Vire-projektin uraohjaajat ovat
aktiivisesti yhteydessä eri alojen yrityksiin. Uraohjaajat kartoittavat eri
alojen yrittäjien toiveita, tarpeita ja
haasteita, joita tällä hetkellä työvoiman hankintaan kohdistuu. Yrittäjiä kuunnellaan ja heidän toiveitaan
pyritäänkin täyttämään mahdollisimman hyvin. Kaikki yhteydenotot
yrittäjiltä Vire-projektiin päin ovat
erittäin tervetulleita. Hyvällä yhteistyöllä pystytään varmistamaan paras
mahdollinen tulos ja parantamaan
alueen hyvinvointia.

Leniteks Oy:n varastopäällikkö Jari Kinnunen (vas.) ja uusi työntekijä
Jorma Kortelainen.

Rellunkulma Oy on Varkaudessa
toimiva monipuolinen tavaratalo,
jonka laaja tarjonta vaatii osaavaa
henkilöstöä. Tavaravalikoimaa löytyy laidasta laitaan. Rellunkulma
työllistää tällä hetkellä 16 ihmistä.
Rellunkulman myymälävastaava
Susanna Laukkasen mielestä Vireprojektille on ollut tarvetta. Laukkasen mukaan projektin ajoitus
tuli juuri sopivaan aikaan yrityksen
laajentaessa toimitilojaan. Rellunkulman laajennus kadun toiselle
puolelle oli syyskuussa valmisteilla
ja uusille työntekijöille oli tilaus.
Uutta ja kehityskelpoista työvoi-

maa haettiin myös Vire-projektin
kautta ja tuloksia syntyi. Laukkanen
kertoo, että projektin toiminnan ripeys, työntekijöiden työharjoittelumahdollisuus yrityksessä ja etenkin
paperitöiden hoituminen projektin
kautta on koettu erittäin positiivisena. Lopputuloksena yhteistyöstä
kolme työntekijää palkattiin palvelemaan talousalueen asiakkaita.
Teksti ja kuvat:
Outi Hämäläinen
(Lisätietoja yrityksistä sivuilta:
www.leniteks.fi ja
www.rellunkulma.fi)

Vire-projektista on jo kertynyt
työllistäviä tuloksia

Marja Ikonen palvelee asiakkaita Rellunkulman uudella puolella, josta
löytyvät mm. rakennustarvikkeet ja –laitteet.

Varkauden alueella toimiva Leniteks Oy on yritys, jonka toimialaan
kuuluu kankaiden varastointi ja
niiden tukkumyynti. Yritys on tällä
hetkellä Suomen johtavia kankaiden maahantuontiyrityksiä.
Leniteks Oy:n varastopäällikkö
Jari Kinnusen mukaan Vire- projektissa on ollut positiivisinta uraohjaajien jalkautuminen suoraan
yrityksiin. Projekti ajoittui yritykselle varsin sopivaan ajankohtaan;
uutta työntekijää kaivattiin. Projekti on helpottanut ja säästänyt
yrityksen työtä uuden henkilön
etsimissä. Kokonaisuudessaan Kinnunen arvioi Vire-projektin kautta
tapahtuneen rekrytoinnin sujuneen
hyvin ja odotusten mukaisesti.

Rellunkulman myymälävastaava Susanna Laukkanen on tyytyväinen
Vire-projektin palveluihin.

Vire-projektin toimipisteet:
Varkaus
Laivalinnankatu 23
78200 Varkaus

Leppävirta
Opintie 1
79100 Leppävirta

Uraohjaajat:
Kaupan ja palvelun alat
p. 0440 575 041
Hoiva-, siivous-ja kiinteistöalat
p. 0440 575 042
Kuljetusala
p. 0440 575 043

Metalliala
p. 0440 575 044
Tekniset alat
p. 0440 575 045
Muut alat
p. 0440 575 040

