Haku Skills-huippuvalmentajaksi
Skills-huippuvalmentajaksi voi hakea niihin lajeihin, joissa toteutetaan kansainvälistä
kilpailuvalmennusta Skills-lajipäällikön johdolla, ks. erillinen lajipäällikkölista Skills Finlandin sivuilta.
Huippuvalmennushakemus toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen emmi-maria.husu@skillsfinland.fi.

Huippuvalmentajan tehtävänkuva
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Toimii oman ammattialansa ja kilpailulajinsa Skills-huippuvalmentajana kansainvälisiin EuroSkillsja WorldSkills-kilpailuihin valmistauduttaessa.
Osallistuu yhteistyössä Skills-lajipäällikön, ekspertin ja lajin muiden Skills-valmentajien kanssa
karsintakilpailujen järjestämiseen ja lajinsa kilpailijoiden valintaan.
Vastaa yhteistyössä Skills-lajipäällikön ja ekspertin kanssa siitä, että lajin valmennusringissä on
useita valmennettavia.
Vastaa valmennettaviensa valmennuksesta ja sen laadusta.
Vastaa yhdessä Skills-lajipäällikön ja ekspertin lajinsa valmennuksen organisoinnista ja
kilpailukohtaisesta budjetoinnista sekä valmennussuunnitelmien laatimisesta lajin valmennettaville
ja kilpailijoille.
Osallistuu lajipäällikön järjestämiin lajin sisäisiin tapahtumiin lajin muiden huippuvalmentajien
kanssa.
Osallistuu Skills-huippuvalmentajille järjestettäviin koulutuksiin.
Toimii tarvittaessa Huippuosaajana toimiminen -tutkinnon osan toteutuksessa.
Toimii aktiivisesti yhteistyössä oman lajinsa lajipäällikön ja ekspertin kanssa.
Toimii aktiivisesti oman alansa valtakunnallisena koulutuksen kehittäjänä ja valmennustiedon
hyödyntämisen edistäjänä.

Lisätietoa
Valmennusjärjestelmä
Huippuvalmennuspäällikkö Teija Ripattila, puh. 040 455 2020, teija.ripattila@skillsfinland.fi
WorldSkills
Tekninen delegaatti Hannu Immonen, puh. 050 594 8260, hannu.immonen@turku.fi
EuroSkills
Tekninen delegaatti Tapio Kattainen, puh. 050 355 1706, tapio.kattainen@bc.fi
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Esitys huippuvalmentajaksi

Koulutuksen järjestäjä ________________________________________________
ehdottaa, että huippuvalmennusyksikössämme annetaan ammattitaitovalmennusta lajissa
__________________________________________________.
lajinumero ja nimi

Ehdotamme, että Skills-huippuvalmentajaksi edellä mainittuun lajiin nimetään seuraava henkilö:
Ehdokkaan nimi: ______________________________________
Sähköpostiosoite: _____________________________________
Puhelin: _______________________

Huippuvalmentajaehdokkaan suostumus: _________________________________________________
allekirjoitus

Päivämäärä: _______________
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Koulutusorganisaation edustajat

Koulutusorganisaation johtajan allekirjoitus: _________________________________________
Nimenselvennys: ________________________________________

Valmennusyksikön rehtorin allekirjoitus: _________________________________________
Nimenselvennys: ________________________________________

Lähiesimiehen tiedot
Lähiesimiehen nimi: __________________________________________
Sähköpostiosoite: ____________________________________________
Puhelin: _________________________

Tietosuoja
Mikäli valmentajahakija valitaan tehtävään, suostuu hän siihen, että hänen henkilötietojaan käsitellään
alla luetellun käytännön mukaisesti.
•
•
•
•
•
•
•

Henkilötietoja käsittelee ainoastaan Skills Finlandin henkilökunta. Tietoja ei luovuteta
kolmansille osapuolille ilman valmentajan hyväksyntää.
Henkilötietoja säilytetään Skills Finlandin suljetussa ja suojatussa rekisterissä. Lisäksi
valmentajan sähköpostiosoite säilytetään Skillsletter-uutiskirjeen lähettämisjärjestelmässä.
Valmentajan nimi, sähköpostiosoite ja taustaorganisaatio julkaistaan Skills Finlandin
verkkosivuilla.
Valmentajalta kerätään myös muita yhteystietoja yhteydenottoa varten. Nämä tiedot eivät ole
julkisia, ja niitä käsittelee ainoastaan Skills Finlandin henkilökunta.
Valmentaja liittyy Skills Finlandin lähettämän Skillsletter-uutiskirjeen tilaajaksi. Valmentajan
sähköpostiosoite säilytetään uutiskirjejärjestelmässä.
Valmentajan tehtäviin liittyvissä tilaisuuksissa, kuten lajipäällikköpäivillä, voidaan ottaa kuvia,
jotka julkaistaan Skills Finlandin viestintäkanavissa.
Valmentajan henkilötiedot, pois lukien nimi, sähköposti ja taustaorganisaatio, poistetaan Skills
Finlandin rekistereistä valmentajakauden päätyttyä.

