TYÖKOKEILUSTA TYÖHÖN,
RUOKAPALVELUALA
MISTÄ ON KYSE?
•

•

•
•

Työkokeilusta työhön, ruokapalveluala on valmennus, jossa
saat ryhmä- ja yksilövalmennusta oman urapolkusi
edistämiseksi.
Työskentelet valmennuksen aikana ravitsemisalan tehtävissä
oman kiinnostuksesi mukaan. Työkokeilupaikkasi voi olla
esimerkiksi suurtalouskeittiössä, jakelukeittiössä, lounas- tai
henkilöstöravintolassa, kahvilassa, pikaruokapalvelussa,
katukeittiössä tai muussa ruokapalvelualan yksikössä. Alan
ammattinimikkeitä ovat mm. kokki, kahvilatyöntekijä,
ruokapalvelutyöntekijä, monipalvelutyöntekijä.
Työkokeilussa voit halutessasi suorittaa työssäoppien
ravintola- ja cateringalan perustutkinnon osia.
Palvelun tavoitteena on löytää työpaikka (esim. ruokapalvelualan sijaisuudet), oppisopimuspaikka tai koulutuspaikka.

Työkokeilijat työskentelevät ruokapalvelualan yrityksissä. Työtehtävät
ovat avustavia ja ne tehdään työpaikkaohjaajan opastuksessa.
Valmennuksen aluksi työkokeilijat osallistuvat kahteen ryhmävalmennuspäivään ja sen jälkeen jalkaudutaan käytännön työtehtäviin.
Valmentaja auttaa tarvittaessa löytämään sopivan työkokeilupaikan.
Työkokeilun aikana on säännöllisesti yhteisiä ryhmätapaamisia.
Valmennusjakso kestää 3-6 kuukautta työkokeilijan henkilökohtaisesta suunnitelmasta riippuen.
Tavoitteena on, että työkokeilijat työllistyvät yritykseen, jatkavat
työskentelyä oppisopimuksella tai jatkavat opintoja suorittaen
koulutuksen loppuun.

Ensimmäiset ryhmäpäivät
ovat 16.-17.11.2021.
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TYÖKOKEILUPOLKU 3-6 KUUKAUTTA
ALOITUS
•
•
•

OMA-valmentaja ohjaa sinut Cimsonin valmennuspalveluun, josta
ollaan sinuun yhteydessä ja sovitaan palvelun aloitus
Palvelu alkaa yksilöohjauksella ja kahden päivän yhteisellä
ryhmävalmennusjaksolla
Työkokeilusta sopiminen (työkokeilija, työnantaja, OMA-valmentaja)

TYÖKOKEILU
•
•
•
•
•

Jalkautuminen työkohteisiin
Säännölliset ryhmätapaamiset (1 päivä/kk)
Työkohteessa työskentely, työpaikkaohjaaja tukena jakson ajan
Cimsonin valmentaja ohjaa yksilöllisesti jakson aikana koulutukseen
ja työhön hakeutumiseen liittyvissä asioissa
Jos työkokeilu sisältää opinnollistamisen, ryhmävalmentaja auttaa
näytön järjestämiseen liittyvissä asioissa

LOPETUS
•
•

Varmistetaan jatkomahdollisuudet esim. sijaisuudet
työkokeilupaikassa, oppisopimus, koulutukseen hakeutuminen
Ryhmävalmentaja tukee jatkosuunnitelman muodostamisessa ja
ensimmäisissä askeleissa eteenpäin

RYHMÄTAPAAMISTEN SISÄLTÖINÄ
•
•
•
•
•
•

Työelämän pelisäännöt, työntekijän oikeudet ja velvollisuudet
Ravintola- ja cateringalan koulutukset ja soveltuvuuteen liittyvät
asiat
Ravintola- ja cateringalan hygieniaan, omavalvontaan,
työturvallisuuteen ja ergonomiaan liittyvät käytännöt
Työkokeilun tavoitteiden seuraaminen
Kokemusten jakaminen ryhmässä: onnistumiset, haasteet,
vertaistuki
Valmentajan tuki, kannustus ja motivointi

KIINNOSTUITKO?
Sovi ohjauksesta palveluun OMA-valmentajasi kanssa.

