
tule & työllisty kaupan alan osaajaksi
 > Koulutusaika 24.10.-2.12.2022
 > Koulutuspäivät pidetään verkossa Teamsilla

Innolink ja TAKK tarjoavat mahdollisuuden kouluttau-
tua ja työllistyä myyjäksi Pirkanmaan, Satakunnan tai 
Varsinais-Suomen alueen K-ryhmän kauppoihin. Kou-
lutuksen jälkeen on tarkoitus työllistyä koulutuksessa 
mukana olleisiin K-kauppoihin. 
Koulutus on tarkoitettu innokkaille henkilöille, jotka 
ovat kiinnostuneita työskentelemään kaupan ammat-
tilaisena. Sinulla voi olla jo kokemusta tai koulutusta 
alalta tai voit olla alanvaihtaja. 
K-kaupassa halutaan, että onnistut ja kehityt työssäsi. 
Kokeneet myyjät, esimiehet ja kauppias auttavat sinut 
pääsemään nopeasti työhön käsiksi. Kaupat ovat osa 
K-ryhmää, maailman vastuullisinta kaupan alan yritys-
tä, joka toimii vastuullisesti myös henkilöstön osalta. 
Innolink Staff työllistää vuosittain satoja henkilöitä 
pitkiin määräaikaisiin tai toistaiseksi voimassa oleviin 
työsuhteisiin. Henkilökohtaiset yhteyshenkilöt hoita-
vat asioita ammattitaidolla, jatkuvasti yhteyttä pitäen. 
Innolinkin arvojen mukaisesti – yhdessä, rohkeasti ja 
ketterästi. 
Koulutuksen aikana suoritetaan Liiketoiminnan ammat-
titutkinnon Liiketoiminnan tehtävissä toimiminen (30 
osp) -tutkinnon osa. 
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Oletko aktiivinen, pidät asiakaspalvelusta ja haluat työllistyä myyjäksi?  
Nyt siihen on erinomainen mahdollisuus!



Tampereen Aikuiskoulutuskeskus
PL 15 

33821 TAMPERE

www.takk.fi

Oletko sinä hakemamme tuleva myyjä?
Toivomme sinulta
• Paloa myynti- ja asiakaspalvelutyöhön

• Reipasta työotetta, iloista palveluasennetta sekä vastuunotta-
mista työtehtävistä

• Halua kehittyä kaupan moniosaajaksi

• Asiakkaiden ja työtovereiden arvostamista

• Joustoa tarvittaessa kaupan ja työkavereiden avuksi

• Mahdollisuutta työskennellä iltaisin ja viikonloppuisin

Aikaisempi kokemus myyntityöstä auttaa sinua, mutta tärkeintä 
on halu tehdä myyntityötä ja kehittyä siinä.

Tarjoamme sinulle
• Rautaisen työtiimin tuen koulutuksen aikana

• Vahvistusta asiakaspalvelu- ja myyntitaitoihisi

• Mielekkäitä ja monipuolisia kaupan työtehtäviä

• Mahdollisuuden oppia ja kehittyä työtehtävissäsi

• Vastuullisen työpaikan Innolinkin kautta.

Koulutuksen sisältö
• K-ketjun kauppa työpaikkana

• Asiakaslähtöinen palvelu

• Aktiivinen myynti

• Työyhteisötaidot

• Myymäläturvallisuus

• Hygieniapassi

• Tuloksellinen toiminta

• Työssäoppimisen kehittämispajat

• Ohjattu työssäoppiminen

Koulutuksen toteutus
Koulutus toteutetaan verkko-opiskeluna (7 pv) sekä työssäoppimi-
sena mukana olevissa kaupoissa (noin 5 vkoa). Saat oman työpaik-
kaohjaajan, joka ohjaa ja tukee sinua työssäoppimisen aikana. 

Opiskelu on päätoimista ja oikeuttaa opintoetuuksiin esim. KELAn 
opintotukeen, Työllisyysrahaston aikuiskoulutustukeen tai työttö-
myysetuuteen. Itselle sopiva opintoetuus kannattaa selvittää jo  
hakeutumisvaiheessa.

Lisätietoja opintoetuuksista:
www.kela.fi/opiskelijat
www.tyollisyysrahasto.fi
www.tyomarkkinatori.fi/henkiloasiakkaat/koulutus/toimeentu-
lo-opintojen-aikana

Opintoetuuksista saat tietoa myös TAKKin Opiskelijapalveluista: 
opintoneuvonta@takk.fi, puh. 044 7906 400

Lisätiedot koulutuksesta ja hakeutuminen
Koulutukseen hakeudutaan INNOLINKin nettisivujen kautta,  
haku viimeistään 30.9.2022: www.innolink.fi/k-polulle 

Innolink
HR Specialist Eemeli Kakko
puh. 050 461 1130, eemeli.kakko@innolink.fi

TAKK Tampereen Aikuiskoulutuskeskus
Kouluttaja Tea Nikkilä
puh. 044 7906 429, tea.nikkila@takk.fi

Yrityspalvelupäällikkö Annika Peltomaa
puh. 044 7906 310, annika.peltomaa@takk.fi

osaajaksi k-kauppaan


