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Mitä Chamber Talent Boost -projektin jälkeen?
8.6.2021

Etätoteutus: Striimi

Chamber Talent Boost -projekti tulee päätökseen 30.6.2021. Projektin vetäjä Satu
Salonen sekä lakimies Joanna Ahokanto, kertova nyt mitä tapahtuu kun projekti
päättyy, mitä sillä saavutettiin ja miten työ jatkuu tulevaisuudessa.

Hintaan sisältyy koulutuksen ohella koulutusmateriaali ja ohjelmaan merkityt tarjoilut.

Kuvaus

Työperäinen maahanmuutto ja kansainväliset osaajat ovat yhä
tärkeämmässä roolissa, kun etsitään ratkaisuja yritysten osaajapulaan.
Helsingin seudun kauppakamarin Chamber Talent Boost -projekti tukee
yritysten valmiuksia tunnistaa ja rekrytoida kansainvälisiä osaajia.

Chamber Talent Boost tukee yrityksiä ja kansainvälisiä osaajia niiden
yhteyksien vahvistamisessa sekä yritysten kansainvälistymisvalmiuksien
tukemisessa. Kauppakamari tuottaa työnantajille suunnattua maksutonta
neuvonta- ja palveluohjausta kansainväliseen työvoimaan liittyvissä
kysymyksissä osana International House Helsinki -palvelua

Tavoitteenamme on luoda Helsingin seudulle työnantajia ja kansainvälisiä
osaajia yhdistävä yritys- ja työelämäpalvelujen kokonaisuus, joka edistää
yritysten kansainvälistymistä, osaajien työllistymistä sekä luo laajempia ja
vahvempia verkostoja korkeakoulujen, kaupunkien, kansainvälisten
osaajien ja elinkeinoelämän välille.

Ohjelma

Tilaisuus alkaa klo 10 ja päättyy klo 11.

Ohjelma tarkentuu myöhemmin.
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Asiakaspalvelu

09 2286 0360
asiakaspalvelu[at]kauppakamarikoulutus.fi

Peruutusehdot

Ilmoittautumisen voi peruuttaa kuluitta vähintään kaksi (2) viikkoa ennen tilaisuutta.13–7 vuorokautta ennen peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan 50 %
osallistumismaksusta ja tämän jälkeen peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan koko osallistumismaksu.Ilmoittautumisen valmennuskokonaisuuteen tai laivaseminaariin
voi peruuttaa veloituksetta väintään 21 vuorokautta ennen valmennuskokonaisuuden ensimmäisen jakson tai laivaseminaarin alkamista. 20–14 vuorokautta ennen
peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan 50 % osallistumismaksusta ja tämän jälkeen peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan koko osallistumismaksu. Matka- ja
ulkomaanseminaareissa noudatetaan vastuullisen matkanjärjestäjän ilmoittamia peruutusehtoja.Peruutusoikeus päättyy aina päivämääristä riippumatta asiakkaan
aloittaessa koulutuksen suorittamisen esimerkiksi kirjautumalla koulutukseen sisältyvään verkkoosioon. Tämän jälkeen peritään koko osallistumismaksu.Peruutukset on
tehtävä kirjallisesti. Esteen ilmetessä voi osallistumisen luovuttaa kollegalle, osallistujamuutokset tulee tehdä hyvissä ajoin ennen tilaisuutta.Helsingin Kamari Oy:llä on
oikeus peruuttaa koulutustilaisuus ilman korvausvelvollisuutta ilmoittamalla siitä asiakkaalle sähköpostilla viimeistään neljä (4) arkipäivää ennen tilaisuuden ajankohtaa.

Oikeudet muutoksiin

Pidätämme oikeuden mahdollisiin ohjelmanmuutoksiin.
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