
Voit hakea useampaan yritykseen kerralla. Lähetä vapaamuotoinen hakemus ja
voit pistää myös CVn mukaan nicole.kahila@xamk.�. Ilmoitathan mistä
yrityksistä olet kiinnostunut. Jakso alkaa pian, joten ole nopea!

Viikko yrittäjän housuissa -

kokemusjakso

LOUNAS-HALLI
Lounas-Halli on aloittanut toimintansa v. 2001 alusta
alkaen. Yritys on Kinnon omistamassa vuokratilassa
kauppahallissa.
 
Kotiruokatyyppinen lounasbuffet, kahvila, pito- ja
ruokapalvelu ovat yrityksen pääasiallista liiketoimintaa.
Ruuat ja salaatit valmistetaan paikan päällä kotimaisista,
mahdollisimman lähellä tuotetuista raaka-aineista ja
itseleivotut leivät tehdään lähiviljasta tuoreena pöytään.
 
Opiskelijalla on mahdollisuus osallistua yrityksen
omistajanvaihdokseen ja siihen liittyvien asioiden
selvittämiseen, myynti-ilmoituksen laatimiseen jne. Tämä
prosessi on toki jo aloitettu, mutta paljon on tekemistä.
 
Taitojensa mukaan opiskelija voi osallistua kaikkiin Lounas-
Hallin töihin. Keittiöalan koulutuksesta/kokemuksesta olisi
paljon hyötyä, mutta muukin kaupanalan kokemus auttaa.
Tuotemyynnin laajentaminen ja tilojen muuntaminen sen
mukaisesti on mahdollista, mikäli jatkaja haluaa kehittää
toimintaa. Mahdollisuuksia on - mielikuvitus rajana! Jos
innostut hyvästä ruuasta, tai vaikkapa haluat olla mukana
kehittämässä kauppahallin toimintaa, ota yhteyttä!.

CADNET OY
Cadnet Oy on pitkänlinjan "digipaja" jossa tehdään painotuotteita
laajalla rintamalla. Paperi- että tekstiilipainona. Aina asiakkaan
yksilöllisten tarpeiden mukaan. Sovitussa ajassa ja varmistaen,
että tuote vastaa asiakkaan tarpeita.Perinteiset digipainotyöt
ovat perusta, jonka ympärille rakentuu kaikki muut personointia
vaativat toiminnot.Tuotesorttimenttien kannalta monipuolisin
digipaino Suomessa. Siksi nimitys "digipaja"
 
Työn tai paremminkin töiden kuva on monipuolinen: some,
mainonta, markkinointi, valmisohjelmien käyttö (Indesign,
Photshop) suunnitelutaitoa, nettikaupan tuotteiden
sisällöntuotanto johon liittyy mahdollinen valokuvaus,
"liukuhihnatyötä" seinäkalenterien valmistuksessa, kaikkea
edellä kuvattua. Tehtävä(t) voi syntyä sponttaanisti henkilön
taitojen mukaan.
 
Odotukset: asennetta ja motivaatiota laittaa itsensä likoon . "Jos
en osaa, opettelen" -asenne, pyydä ohjausta empimättä.
Valmiutta ottaa vastaan tehtävä kuin tehtävä, mutta kuitenkin
luottavaisin mielin, että ei jää koskaan yksin ilman opastusta.
Pystyy antamaan "tuottavan" työpanoksen ettei meidän aika
mene pelkästään työnohjaukseen.(Johtuen sesonkiluonteisista
töistä ennen joulua).
 
Henkilöllä tulisi olla vahva motivaatio yrittämiseen jolloin tästä
"valmiiksi katetusta" pöydästä olisi helppo aloittaa oma unelmien
ura. Olla täysin oman onnensa seppä tulevaisuudessa.
Ajankohta marraskuu, jos sopiva henkilö löytyy.  Vielä kerran
asenne kohdallaan työn tekoon.



TEKSTIILIPAINO TAIKAPAITA KY                      
Tekstiilipaino Taikapaita Ky on 1996 perustettu mainosalan yritys. Myymme ja painamme paljon t-

paitoja, huppareita, työasuja ym. tekstiilejä.  Valmistamme tarroja, mainoskylttejä ja välitämme valmiiksi

painettuja tuotteita. Yhteistyökumppaneita meillä on paljon sekä Suomessa että Euroopassa.

 

Näin pienessä yrityksessä joutuu tietysti tekemään lähes kaikenlaisia erilaisia työtehtäviä mutta jos

kiinnostusta ja taitoja on niin tietotekniikka puolella on paljon töitä joita emme itsekään kaikkia hallitse

tai ehditä tekemään. Kotisivujen päivitystä, verkkokaupan suunnittelua, ym. vaikka kuinka paljon. 

Lisäksi voi olla apuna painatuksissa ja vaikka suunnittelutöissä, jos mielenkiintoa löytyy. Käytämme

pääasiassa Corelia kuvankäsittelyssä, mutta jos Photoshop tai Illustrator on tuttu niin voi opastaa

meitäkin.

 

Koneet ja kalusto: 4-väritekstiilikaruselli, 2-väritekstiilikaruselli, Lämmitinuuni, Prässejä 3-4 kpl,

tulostavia ja muotoon leikkaavia koneita 2 kpl, Leikkuri siirtoteksteihin tai kuviin. ym.

 

Ajankohdalla ei ole meille suurta merkitystä, varmaan viikko riittää. Mutta jos tuntuu, että voisi olla

pidempää, niin sitä voi jatkaa.

Päätoimialana agentuuritoiminta ja rakennuttaminen.
Julkisivu ja- sisustustuotteita. Yritys on osakeyhtiö,
joka perustettu 2013. Yritys kuuluu tilaajavastuu.�
piiriin. Tuotteilla, joita voi edustaa, on hyvä, yli 50
vuoden historia. Tuotteita valmistaa kansainvälisesti
tunnettu, hyvämaineinen yritys. Yrittämiseen ei
välttämättä tarvitse pääomaa. Hyvä pääoma on oma
osaaminen ja työpanos.
 
Tässä on hyvä mahdollisuus ryhtyä yrittäjäksi, alkuun
vaikka toisen työn ohella. Laadit esim.
markkinointikirjeitä, arkkitehtitoimistot, taloyhtiöt/
isännöintitoimistot, kaupungit ym. Toimintatapa voi
olla tuotteiden edustusmyynti, rakennuttaminen,
omana urakointina valmiiksi. Asiakkaiden tarpeet ja
yrittäjän resurssit huomioiden.
 
Tässä on mahdollisuus laajentaa omaa nykyistä
myynti- ja rakennustoimintaa tai aloittaa toiminta ihan
uutena yrittäjänä.
 
Toimittaja- ja asiakassuhteeni ja vahva alan
tuntemukseni ovat sovittaessa uuden yrittäjän
käytettävissä vielä muutaman vuoden ajan.

RAKENNUS-ALAN
MARKKINOINTI YRITYS          
           

RITAN NAUHA & NAPPI

Ritan Nauha & Nappi on käsitöiden ja ompelutarvikkeiden
erikoisliike. Aito vanhan ajan kivijalkamyymälä. Jokainen asiakas
palvellaan ystävällisesti ja erikseen, käsityöihmisten aarreaitta.
 
Opiskelija pääsee tekemään kaikkea mitä minäkin yrittäjänä
teen. Jakson odotukset ovat yrittäjämyönteisyys ja
tiedostaminen onko yrittäjäksi. Halu oppia. Vain käytäntö sen
näyttää. Halutessaan voi olla vaikka koko marraskuun. Avoin
ystävällinen mieli ja halu asiakkaan palveluun, ettei vaan tulla
kännykkää räpläämään ja aikaa tappamaan.


