SINUSTAKO MYYNNIN JA ASIAKASPALVELUN AMMATTILAINEN?

Liiketoiminnan ammattitutkinto, 27.3.2019 alkaen
Liiketoiminnan ammattitutkintokoulutuksen suorittaneena toimit omalla osaamisalallasi
vastuullisissa tehtävissä myynnin ja markkinoinnin parissa, asiakkuuksien hoidossa ja
markkinointiviestinnän toteuttamisessa.
Voit osallistua koulutukseen joko hakeutumalla omaehtoiseen koulutukseen tai
solmimalla oppisopimuksen.
VALINTAPERUSTEET
- Oppisopimuksen solmiminen edellyttää alan työpaikkaa, jossa tutkinnossa
vaadittu osaaminen voidaan osoittaa.
- Omaehtoisessa koulutuksessa sinulla on jo olemassa oleva työpaikka tai
työskentelet hankkimassasi työssäoppimispaikassa koulutussopimuksella.
- Soveltuvuus alalle
- Motivaatio
- Koulutuksen tarve
- Edellytykset opiskeluun
TUTKINNON OSAT JA TOTEUTUS
Liiketoiminnan ammattitutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä. Tämä
koulutus suuntautuu myynnin ja markkinoinnin osaamisalaan.
Pakollinen tutkinnon osa
- Liiketoiminnan tehtävissä toimiminen
Valinnaiset tutkinnon osat, joista suoritetaan kaksi
- Markkinointiviestinnän toimeksianto
- Myynnin ja asiakaspalvelun suunnittelu ja toteuttaminen
- Tuoteryhmätyöskentely
- Ratkaisumyynti
Tutkinnon osat valitaan oman toimenkuvan mukaan. Jos työtehtäviisi
sopii, myös valinnaiset tutkinnon osat asiakashankinta, projektinhallinta,
tilan ja esillepanon visuaalinen suunnittelu ja toteutus tai
asiakaskokemuksen kehittäminen ja palvelumuotoilu voivat tulla
kyseeseen.
Tutustu tutkintoon tarkemmin osoitteessa www.eperusteet.opintopolku.fi.
OSAAMISEN HANKKIMINEN JA NÄYTTÄMINEN
Opiskelijan kanssa tehdään henkilökohtainen osaamisen
kehittämissuunnitelma. Siinä sovitaan tutkinnon osien suorittamisesta ja
vielä puuttuvan osaamisen hankkimisesta. Osaamista hankitaan
osallistumalla oppilaitoksen tarjoamiin opintoihin ja työpaikalla
tapahtuvaan oppimiseen. Osaaminen osoitetaan näytöissä.
Tutkinnon voi suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta
Edellytyksenä on tutkinnon perusteissa vaadittava osaaminen.

KOULUTUKSEN KESTO JA TOTEUTUS
Koulutuksen kesto 27.3.2019–31.3.2020. Koulutus sisältää 15 lähipäivää,
n. 2 pv/kk. Kesäkuukausina ei ole lähipäiviä. Muina aikoina koulutus
tapahtuu ohjattuna opiskeluna henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.
Tutkinnossa vaadittu ammattitaito osoitetaan omaan työpaikkaan tai
koulutussopimuspaikkaan liittyvillä näytöillä.
HINTA JA TUET
Oppisopimus
Koulutus on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta.
Oppisopimusopiskelija on sivutoiminen opiskelija, joten opiskelu ei oikeuta
opintososiaalisiin etuuksiin. Kysy tukimahdollisuuksista lisää
oppisopimustoimistosta.
Omaehtoinen
Koulutus maksaa opiskelijalle 300 euroa, mikä laskutetaan kahdessa
erässä.
Tutkinnon suoritettuasi sinulla on mahdollisuus hakea
ammattitutkintostipendiä. Lisätietoja www.koulutusrahasto.fi.
PAIKKA
HAKUOHJE

Turun ammatti-instituutti, Kellonsoittajankadun koulutalo
Kellonsoittajankatu 9-11, Turku
Hakuaika päättyy 10.3.2019. Koulutukseen hakeudutaan täyttämällä
sähköinen hakulomake osoitteessa www.turkuai.fi/jatkuva_haku ja
osallistumalla pakolliseen valintahaastatteluun.
Valintahaastattelut pidetään 19.3.2019. Tilaisuuteen lähetetään kutsu
sähköpostitse.
Oppisopimuskoulutukseen hakeudutaan paikallisen
oppisopimustoimiston kautta.
Lisätietoja oppisopimuksen solmimisesta:
Turun oppisopimustoimisto
Yliopistonkatu 31, 4. krs
20100 Turku
puh. 02 2633 4900
Oppisopimuksen yleisinfot tiistaisin klo 14.00 ja torstaisin klo 16.30.

Lisätietoja oppisopimuksesta
Turun oppisopimustoimisto, Anniina Lehtinen, puh. 050 468 2148
Lisätietoja koulutuksesta
Opettaja Leena Haggrén, puh. 040 764 4593 tai leena.haggren@turku.fi

