Aito
kansainvälisyys
löytyy läheltä!
Kansainväliset ammattikorkeakouluopiskelijat voivat olla yrityksellesi voimavara! Kajaanin ammattikorkeakoulun (KAMK) kansainväliset opiskelijat
voivat tarjota orga nisaatiosi käyttöön osaamistaan, kielitaitoaan ja verkostojaan.

Hyödynnä
kansainvälistä
osaamista!
Yhteistyötä kansainvälisten
opiskelijoiden kanssa

KAMK:ssa on yli 100 kansainvälistä opiskelijaa yli
40 eri maasta. Moni heistä haluaa löytää työpaikan
Suomesta. Yritysvierailut, opintoihin liittyvät projektit, harjoittelu, asiantuntijaluennot sekä toimeksiantoina yrityksiltä saadut opinnäytetyöt antavat
kansainvälisille opiskelijoille laajemman näkemyksen suomalaisesta työelämästä.
KAMK:ssa on neljä englanninkielistä Bachelor–
koulutusta: International Business, Tourism, Sports
and Leisure Management ja Esports Business.
Näiden lisäksi kokonaan englanniksi toteutetaan
myös Master’s Degree in International Business
Management.
Ota yhteyttä ja löydä ammattikorkeakoulusta
osaavia kansainvälisiä tekijöitä mm. yrityksesi kansainvälistymisen, myynnin, markkinoinnin, tuotekehityksen tai vaikkapa työntekijöiden hyvinvoinnin tueksi!

Kiinnostuitko? Kysy lisää!
Kajaanin ammattikorkeakoulu
Kansainvälisten opiskelijoiden työllistyminen
Kainuuseen -hanke
Projektipäällikkö
Kirsi Sievers
Puh. O44 71O1 616
kirsi.sievers@kamk. i
Projektiasiantuntija
Irna Imamovic-Tokalic
irna.imamovic-tokalic@kamk.fi

Opiskelijat
osana yritystä

Projektit
Opiskelijat voivat toteuttaa erilaisia projekteja yrityksille osana
opintojaan. Projekti voi olla esimerkiksi pienimuotoinen selvitys,
somekampanja, asiakastyytyväisyyskysely, hyvinvointi-iltapäivä tai tapahtuman järjestäminen – mahdollisuuksia on monia.
Projektit antavat ulkomaalaisille opiskelijoille mahdollisuuden tutustua alueen yrityksiin ja nähdä, miten yritykset konkreettisesti toimivat Suomessa. Samalla projektitoimeksiannot
ovat yritykselle mahdollisuus tutustua opiskelijoihin ja heidän
taitoihinsa mahdollisia myöhempiä rekrytointeja mietittäessä.
Käytännön kielitaito kehittyy ulkomaalaisen opiskelijan kanssa
työskennellessä.
Harjoittelu
Harjoittelun kautta yritys voi löytää uusia kansainvälisiä kykyjä ja hyödyntää opiskelijoiden kansainvälistä tuntemusta eri
kohdemarkkinoista tai kielistä sekä kulttuurista. Monelle ulkomaalaiselle opiskelijalle harjoittelu on ensimmäinen kokemus
suomalaisesta työelämästä korkeakoulun ja oman sosiaalisen
verkoston ulkopuolella. Harjoittelu syventää opiskelijan taitoja, valmentaa alan työtehtäviin ja tukee koulutuksen mukaista
opiskelua.

Opinnäytetyö
Ammattikorkeakouluopintojensa loppuvaiheessa opiskelija
laatii opinnäytetyön, jonka tavoitteena on, että opiskelija syventää osaamistaan, laajentaa tietopohjaansa ja oppii tutkimuksellisen raportin laatimisen perusteet. Useimmiten opinnäytetyö
tehdään toimeksiantona joko yritykselle, julkiselle organisaatiolle tai yhdistykselle. Yritys voi hyödyntää opiskelijan opinnäytetyötä oman toimintansa kehittämisessä, ja opinnäytetyö
toimii usein jatkumona harjoittelulle.
Opintojen lisäksi tai jälkeen
Ulkomaalaiset opiskelijat eivät saa Suomessa pääsääntöisesti
mitään taloudellista tukea. Niinpä moni heistä etsii myös erilaisia osa-aikatöitä, joiden avulla turvata toimeentulo opintojen
aikana. Lisäksi moni opiskelija on kiinnostunut erilaisista vapaaehtoistöistä, joiden avulla pääsee tutustumaan suomalaiseen
yhteiskuntaan sekä kehittämään suomen kielen taitoaan.
Valmistumisen jälkeen opiskelijat ovat saaneet korkeatasoisen
suomalaisen koulutuksen, ja moni heistä jäisi mielellään Suomeen töihin. Olisiko sinulla tarjota työpaikka ulkomaalaiselle
opiskelijalle?

Miten voisin hyödyntää kansainvälistä osaamista?
Yritys voi hyödyntää ulkomaalaisten opiskelijoiden taitoja esimerkiksi erilaisissa markkinaselvityksissä eri kohdemaissa.
Opiskelija voi hyödyntää äidinkieltään ja kotimaansa paikallistuntemusta mm. myynnin edistämisessä tai ostotoiminnan
aloittamisessa ulkomailla ja toimia myös oppaana sekä tulkkina
uusilla markkinoilla.
Kansainvälisyyttä työyhteisöön ja kielitaidon sparrausta
Kansainvälinen opiskelija voi tuoda työyhteisöön uudenlaisia
näkökulmia ja ratkaisumalleja. Monikulttuurisessa työyhteisössä pystytään palvelemaan eri kulttuuritaustaisia asiakkaita
monipuolisemmin ja kielitaitoinen henkilökunta on kilpailuetu.
Tämän päivän globaaleilla työmarkkinoilla monikulttuurinen
yritys on kiinnostava työpaikka kansainvälisten osaajien etsiessä uusia haasteita.
Opiskelija voi tuoda yritykseen myös kotimaansa kielen ja kulttuurin osaamista. Harjoittelussa opiskelijan työkieli on yleensä
englanti. Harjoittelun ohjauksesta voidaan esimerkiksi sopia
kiertävä vastuu, jolloin jokainen työyhteisön jäsen pääsee käyttämään kielitaitoa. Lisäksi ulkomaalaiselle opiskelijalle on tärkeää, että hän pääsee vastavuoroisesti harjoittamaan suomen
kielen taitoaan.

