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Sitoumus EuroSkills 2023 -kilpailuun
Tässä lomakkeessa kerrotaan eksperttiä, taustatahoa ja Skills Finlandia koskevista sitoumuksista
EuroSkills 2023 -kilpailussa. Allekirjoittamalla lomakkeen, eksperttiehdokas ja taustataho sitoutuvat
alla lueteltuihin edellytyksiin.
Lomake palautetaan viimeistään 31.5.2022. Lisätietoa kilpailusta, ekspertin työstä ja lomakkeen
palauttamisesta löydät EuroSkills 2023 -eksperttihaku -dokumentista. Jokaisesta eksperttiehdokkaasta
täytetään oma lomakkeensa. Allekirjoituksen voi tehdä joko sähköisesti tai käsin. Uusia eksperttejä
pyydetään toimittamaan sitoumuksen liitteenä CV.

Ekspertti
•
•
•

Sitoutuu toimimaan EuroSkills-eksperttinä toimikaudella 7.6.2022–31.12.2023.
Täyttää hyvän ekspertin tunnusmerkit, jotka on esitelty EuroSkills 2023 -eksperttihaku dokumentissa dialla 10.
Toimii ekspertin tehtävässä Skills Finlandin, WorldSkills Europen ja kilpailujärjestäjien
asettamien ohjeiden ja sääntöjen mukaisesti.

Taustataho
•

•
•

•

Mahdollistaa ekspertin työn toimikaudella 7.6.2022–31.12.2023 resursoimalla siihen
tarvittavan tuntimäärän ja sitoutumalla eksperttitehtäviin liittyvien suunnittelu- ja
koulutustilaisuuksien kuluihin, niin ettei niistä koidu ansionmenetyksiä ekspertille.
Sitoutuu huolehtimaan ekspertin tehtävään liittyvistä matka- ja majoituskustannuksista (mm.
eksperttikoulutukset, valmennustapaamiset ja matkakulut Puolaan).
Sitoutuu huolehtimaan EuroSkills 2023 -matkapaketin kustannuksista. Matkapaketti sisältää
majoituksen, kisajärjestäjän perimän osallistumismaksun, maajoukkueen vapaa-ajan asun
(hupparin ja t-paidat) sekä tiedotus- ja promootiomateriaalin. Paketin hinta on noin 6000 €.
Matkat Puolaan eivät kuulu matkapakettiin, vaan taustayhteisön tulee hankkia ne erikseen.
Mikäli rahoitukseen osallistuvia tahoja on useampia, vastuussa oleva taustataho vastaa
rahoituksen keräämisestä.

Skills Finland
•
•
•

Kokoaa ja lähettää Suomen ammattitaitomaajoukkueen kilpailuun.
Huolehtii eksperttikoulutuksesta yhdessä Gradian ja JAMKin kanssa.
Kokoaa matkapaketin ja siihen liittyvät materiaalit joukkueelle.

Muut asiat
•
•

Lopullinen eksperttivalinta edellyttää, että laji toteutuu WorldSkills Europen sääntöjen
mukaisesti ja Suomella on lähettää lajiin kilpailijakriteerit täyttävä kilpailija.
Huomaattehan, että lajipäällikkö voi toimia eksperttinä vain painavasta syystä Skills Finlandin
erityisluvalla.
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Taustayhteisön sitoumus
Taustatahon nimi

___________________________________________________

Taustatahon yhteyshenkilön nimi

___________________________________________________

Yhteyshenkilön sähköpostisoite

___________________________________________________

Taustatahon allekirjoitusoikeuden
omaavan henkilön nimi ja titteli

___________________________________________________

Olemme valmiit vastaamaan tässä hakemuksessa kuvatuista taustayhteisön velvoitteista siten, että
ehdokkaamme voidaan valita EuroSkills-ekspertiksi toimikaudelle 7.6.2022–31.12.2023.

___________________________
Aika ja paikka

___________________________
Allekirjoitus

Eksperttiehdokkaan sitoumus
Ehdokkaan nimi

_______________________________________________________________

Lajin numero ja nimi

_______________________________________________________________

Puhelinnumero

_______________________________________________________________

Sähköpostiosoite

_______________________________________________________________

Olen käytettävissä edellä mainitun lajin EuroSkills-ekspertin tehtävässä toimikaudella 7.6.2022–
31.12.2023, mikäli Skills Finlandin hallitus minut tehtävään valitsee.

___________________________
Aika ja paikka

___________________________
Allekirjoitus

