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Träning 
 
Luksia koulutus Oy har två träningar med olika innehåll och av olika längd för dig som funderar på 
framtiden och är arbetslös arbetssökande hos TE-byrån. När du har gått träningen Arbets- eller 
Karriärstig fortsätter träningen Fortsättningsstig som skräddarsys just för dig. 
 
Arbetsstigen ger fart för arbetslivet 
 
Söker du nytt jobb, studiemöjligheter eller är du intresserad av företagande? I träningen Arbetsstig 
får du handledning och stöd för att hitta din egen väg, utveckla färdigheter i jobbsökning och 
förverkliga dina mål.   
Träningen Arbetsstig är en effektiv gruppträning på 5–10 dagar, då du uppdaterar bl.a.  ditt CV, 
ansökan om jobb och hittar nya kanaler för jobbsökning. Gruppträningen ger dig också aktuell och 
sakkunnig handledning för att söka dig till studier och skaffa ett nytt yrke. Träningen passar dig 
som snabbt vill komma ut i arbetslivet! 
 
Uppfyllda mål på karriärstigen 
 
Funderar du på en riktning för framtiden i arbetslivet eller önskar du handledning för att uppdatera 
din utbildning? Träningen Karriärstig passar dig som behöver stöd för att klargöra din Karriärstig, 
sätta upp mål och för att uppnå dem. 
Träningen Karriärstig är en 15–20 dagar lång gruppträning då du får sakkunnig handledning, kan 
koncentrera dig på att tydliggöra ditt kunnande och får nya synvinklar för att främja din karriärstig. 
Under gruppträningen uppdaterar du också dina dokument för jobbsökning och får mångsidig 
information om kanaler för jobbsökning samt om utbudet av utbildning. När gruppträningen tar slut 
har du upprättat en egen karriär- och sysselsättningsplan som du kan börja förverkliga.  
 
Vidare i karriärplanerna via tjänsten Fortsättningsstig 
 
Efter gruppträningen fortsätter den personliga tjänsten Fortsättningsstig, där du får din egen 
yrkesskickliga tränare som sätter sig in i ditt fall. I tjänsten Fortsättningsstig kan du fortsätta att 
förverkliga din karriärplan och få stöd vid personliga möten. Fortsättningsstigen varar ungefär två 
månader och den förverkligas enligt dina behov och mål. 
 
Anmälan 
 
Om du vill delta i träningen, fyll i ansökan nedan (klicka på länken).  
Blanketten förmedlas till sakkunnig på TE-byrån. 
Ansökan till Stig-tjänsterna 
Utbildningen anordnas av Luksia koulutus Oy. 
 


