TYÖHARJOITTELU

Esittely avoimesta työ- / harjoittelupaikasta
Neowise Oy on ammattitaitoinen puolueeton tietoliikennepalveluiden ja -ratkaisujen konsultointiin
erikoistunut asiantuntijayritys.
Neowise Oy hakee kaupallisesti ja teknisesti orientoituneita harjoittelijoita / työntekijöitä keväällä
julkaistavan B2B-verkkopalvelun myynti- ja hallinnointitiimiin. Tiimissä tulee työskentelemään 2-5 henkilöä.
Työpaikka sijaitsee Turun Electrocityssä.
Edellytämme:
Näkemystä ICT-palveluiden merkityksestä osana yritysten toimintaa
Sujuvaa suomen ja englannin kielen hallintaa
Hyviä vuorovaikutustaitoja
Tarjoamme:
Tilaisuuden olla mukana kehittämässä ja luomassa uutta palveluliiketoimintaa
Mahdollisuuden pysyvään työsuhteeseen ja mielenkiintoiseen urakehitykseen
Aitiopaikan kehittyä konsultointialan ammattilaiseksi
Harjoittelu
ICT-portti järjestää ICT-alan harjoittelua yllä kuvattuun kohteeseen n. 2-5 opiskelijalle. Harjoitteluajanjakso
on toukokuu-heinäkuu 2010. Harjoittelu voi liittyä useisiin erilaisiin opintojaksoihin (harjoitustyöt,
opinnäytteet, työharjoittelu ja jopa kurssit ja/tai niiden harjoitukset), joten opiskelijan on syytä keskustella
harjoittelun sopivuudesta opintoihin ja tutkintoon opettajansa kanssa. Lisäksi myös harjoittelun määrä voi
opiskelijakohtaisesti vaihdella em. syystä johtuen. Harjoittelun määrästä sovitaan tapauskohtaisesti.
Pääsääntöisesti harjoittelusta saa opintopisteitä, mutta Neowise Oy voi oman harkintansa mukaan tehdä
myös toisenlaisen sopimuksen opiskelijan ja Neowise Oy :n välille harjoitteluajanjakson mahdollisesta
muusta korvauksesta.
Harjoittelusopimuksen tekevät ICT-Portin kautta opiskelija osana opintojaan ja Neowise Oy. Muut tätä
opiskeluun liittyvää harjoittelua täydentävät sopimukset ovat opiskelijan ja Neowise Oy:n välisiä.
Hakeminen
Tehtävät edellyttävät ICT-alan perusteiden tuntemusta. Lisäansioksi katsotaan osaaminen seuraavista
teemoista: palveluliiketoiminta, pk-yritykset, tietoliikennepalvelut, tuotteistaminen, verkkopohjaiset
ratkaisut, muutostenhallinta, verkostot ja niiden hyödyntäminen liiketoiminnassa sekä toiminnan- ja
tietojärjestelmien kehittäminen.
Hakuaika 1.4.-23.4.2010. Vapaamuotoinen hakemus tulee toimittaa sähköpostin liitteenä osoitteeseen
info@ictportti.fi. Sähköpostin otsikoksi tulee laittaa: Neowise2010. Lisätietoja saa Antti Tuomistolta
(antti.tuomisto@utu.fi) ja 040-7371 533.
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Harjoittelun osapuolet
Tämä harjoittelu on tarkoitettu Turun yliopiston ja Turun ammattikorkeakoulun ICT-alan tai siihen läheisesti
liittyvän alan tutkinto-opiskelijoille. Opiskelijan tulee opettajansa johdolla suorittaa tutkintoonsa kuuluvaa
työharjoittelua, itsenäisiä tai kursseihin liittyviä harjoitustöitä tai opinnäytteitä. ICT-portin tehtävä on
varmistaa opiskelijan opiskeluun liittyviä seikkoja ja valvoa opintojen edistymistä sekä harjoittelutoiminnan
laatua.
Neowise Oy:n tehtävänä on tarjota harjoitteluun liittyvät puitteet, antaa ohjausta ja tehtäviä sekä valvoa
toimintaa yrityksessä sovitun harjoittelun puitteissa.
Opiskelijan tehtävänä on tehdä sovitut tehtävät ja pitää niistä oppimispäiväkirjaa sekä keskustella
harjoittelusta vastaavan opettajan ja/tai ICT-portin edustajan kanssa sovitusti harjoittelusta.
Harjoittelusta vastaavat osapuolet ovat Neowise Oy ja ja ICT-portti sekä mahdollisesti harjoittelun
suorittavan opiskelijan opintojaksosta vastaava opettaja.
Yhteystiedot
ICT-portti: Antti Tuomisto, Work Informatics, Informaatioteknologian laitos, Turun yliopisto sekä
Johtamisen laitos, Turun Kauppakorkeakoulu, Turun yliopisto. Käyntiosoite: Joukahaisenkatu 3-5 C, 20014
Turku. Sähköposti: antti.tuomisto@utu.fi, puh. 02 333 8395, 040 737 1533.
Neowise Oy: Mikko Kakko, Myyntijohtaja. Käyntiosoite: Tykistökatu 4 D, 4. krs, 20520 Turku. Sähköposti:
mikko.kakko@neowise.fi, puh. 045 6757858. www.neowise.fi

