PONNAHDUSLAUTA TYÖELÄMÄÄN

Tulevaisuuden tekijöille
Palvelualan Opisto Kuopio (PAOK) kouluttaa osaavia tekijöitä tulevaisuuden työelämään.
Vuosittain meiltä valmistuu ammattiin kokkeja, tarjoilijoita, kodinhuoltajia, toimitilahuoltajia ja
kiinteistönhoitajia.
Tarjoamme sinulle alan viimeisimmän tiedon ja ponnahduslaudan työelämään. Voit opiskella ammattiin
oman elämäntilanteesi ja kiinnostuksesi mukaan lähi-, etä- ja monimuoto-opetuksessa. Voit suorittaa
tutkinnon osia työpaikalla työtehtävien yhteydessä tai vaikka koko tutkinnon oppisopimuskoulutuksena.

Tule oppimaan!
Voit hakea meille opiskelemaan jatkuvan haun kautta. Täytä hakulomake kotisivuillamme tai ota
yhteyttä opintotoimistoon. Kun saamme hakemuksesi, sovimme kanssasi tapaamisen, jotta voimme
keskustella lisää toiveistasi ja osaamisestasi.
Jatkuvassa haussa tärkeitä valintaperusteita ovat aito innostus alaa ja opintoja kohtaan sekä soveltuvuus alalle. Ilmoitamme valinnasta sinulle mahdollisimman pian. Voit aloittaa opinnot nopealla aikataululla oman elämäntilanteesi mukaan.

PAOK on oma pieni
yhteisönsä, jossa kaikki
ovat tasavertaisia.
Rakennamme oppilaitoksen kulttuuria ja
arkea aidosti yhdessä.
Meille voit tulla kuin
kotiisi!

Opiskele ammattiin, joka työllistää hyvin
KODINHUOLTAJA
Onko lähimmäisen auttaminen lähellä sydäntäsi?
Kodinhuoltaja työskentelee ihmisten parissa ja auttaa heitä arjen
askareissa yksilöllisten toiveiden mukaan. Kodinhuoltaja on
järjestelmällinen ja vastuuntuntoinen työntekijä, joka osaa työskennellä itsenäisesti ja nauttii ihmisten kanssa työskentelystä.
Työtehtäviin voivat kuulua esimerkiksi ruoanvalmistus,
tilojen puhtaanapito, tekstiilihuolto ja asiakkaan avustaminen
päivittäisissä toiminnoissa. Oman kiinnostuksensa mukaan
kodinhuoltaja voi työskennellä esimerkiksi asiakkaan kodissa,
palvelukodissa tai kotipalveluyrityksessä.

KOKKI
Innostutko ruoanlaitosta ja ruokakulttuurista?
Kokki on luova ruoka-alan ammattilainen, jolla on hyvät tiimityötaidot ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Työssä tarvitaan
myös asiakaspalvelutaitoja.
Kokki voi työskennellä muun muassa fine dining -ravintolassa,
suurtalouskeittiössä, henkilöstöravintolassa tai lounaskahvilassa. Työtehtäviä ovat ruokalistojen suunnittelu sekä kylmien
ja lämpimien annosten valmistus. Kokilla on hyvät mahdollisuudet edetä esimiestehtäviin.
TARJOILIJA
Onko asiakaspalvelu sinun juttusi?
Tarjoilija on asiakaspalvelun sekä ruoka- ja juomakulttuurin
ammattilainen. Työssä vaaditaan hyviä organisointitaitoja,
huolellisuutta, oma-aloitteisuutta ja yhteistyökykyä. Eduksi on
hyvä kielitaito.
Työtehtäviin kuuluvat asiakastilojen kunnostus sekä ruokien ja
juomien esittely, myynti ja tarjoilu. Tarjoilija voi työskennellä
niin henkilöstöravintolassa, kahvilassa, pubissa, yökerhossa,
liikenneasemalla kuin juhlapalvelu- tai matkailuyrityksessäkin.

KIINTEISTÖNHOITAJA
Kiinnostaako sinua pitää tilat kunnossa ja viihtyisinä?
Kiinteistönhoitajan tehtävänä on pitää kiinteistöt hyvässä
kunnossa eli viihtyisinä, turvallisina ja terveellisinä. Kiinteistönhoitaja tekee itsenäistä ja vastuullista työtä, jossa tarvitaan
asiakaspalvelutaitoja ja teknistä osaamista.
Työnkuva on monipuolinen ja vaihtelee hoidettavan kohteen
vaatimusten mukaan. Kiinteistönhoitaja voi työskennellä niin
asuinkiinteistön, julkisen rakennuksen kuin teollisuuslaitoksenkin huolto- ja ylläpitotehtävissä.
TOIMITILAHUOLTAJA
Nautitko puhtaudesta ja työstä, joka huomataan?
Toimitilahuoltaja tekee tärkeää työtä tilojen puhtaanapidon,
viihtyvyyden ja hygienian puolesta. Työssä vaaditaan tarkkuutta, järjestelmällisyyttä ja huolellisuutta.
Toimitilahuoltaja työskentelee oman kiinnostuksensa mukaan
esimerkiksi koulussa, päiväkodissa, toimistossa, hotellissa,
palvelutalossa, sairaalassa sekä tuotanto- ja huoltotiloissa.
Työtehtäviin voi kuulua ylläpito- ja perussiivousta, ateriapalvelua, tekstiilihuoltoa ja kokouspalvelua.

LAITOSHUOLTAJA
Kiinnostaako sinua pitää tilat kunnossa
ja viihtyisinä?

Laitoshuoltajan tavallisia työtehtäviä ovat
siivous ja puhtaanapito, ateriapalvelut, avustaminen ja huolenpito sekä tekstiilihuolto.
Työssä vaaditaan tarkkuutta, järjestelmällisyyttä ja huolellisuutta. Myös esteettiset ja
ekologiset arvot korostuvat.

Kiinnostaako
yrittäjyys?
PAOKista saat eväitä
myös yrittäjän
uralle.

PAOKissa on mahdollistaa suorittaa perustutkintoja (180 osp) ja ammattitutkintoja (150 osp). Ammatillinen
perustutkinto antaa valmiudet työelämään. Myöhemmin voit täydentää osaamistasi suorittamalla ammatti- ja
erikoisammattitutkinnon. Voit myös jatkaa opintopolkuasi ammattikorkeakoulussa ja yliopistossa.

Sinun tulevaisuutesi, sinun opintosi
Opinnot etenevät kiinnostuksesi ja toiveidesi mukaan. Opintojen
alussa teemme sinulle henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS), jossa otamme huomioon aiemmat opintosi
ja osaamisesi. HOKS auttaa opintojen sisällön ja aikataulun suunnittelussa: se auttaa sinua saavuttamaan tavoitteesi. Päivitämme
suunnitelmaa lukuvuosittain ja aina tarpeen mukaan.

Oppimisympäristönä koko opisto
Opiskelijat pääsevät opintojen alusta asti oppimaan käytännön
työtehtävissä oman taitotasonsa mukaan. Opiskelijat valmistavat
päivittäisen lounaan opiskelijaravintolassa ja tutustuvat asiakaspalvelutyöhön aulakahviossa. He pääsevät myös järjestämään
kokouksia, juhlia ja muita tapahtumia.

”PAOKista sain hyvän perspektiivin oikeaan
työelämään. Opettajat ovat mukavia ja
opinto-ohjaus on moitteetonta. Kaikkein
parasta opiskelussa on ollut opiskeluympäristö: keittiötilat, kahvila ja puitteet yleisesti
sekä rento ilmapiiri ja mukavat ihmiset.”
- Iina, tarjoilija
”PAOKissa on positiivinen ilmapiiri enkä ole
esimerkiksi koskaan kohdannut rasismia.
Opettajat, oppilaat ja hallinto auttavat aina,
kun apua tarvitaan.”
- Georgina, kokki

Occupations for future makers
Palvelualan Opisto Kuopio (PAOK) offers vocational education in
Restaurant and Catering and Household and Cleaning services.
PAOK is a small school, where is good atmosphere. We create a
personal study plan for every student that takes into account student’s
strength’s, skills and prior know-how. We have excellent relationships
with local companies, which offer on-the-job-training.

How to apply?
Applying to PAOK is easy! Just contact us by sending the form below
or send email to info@paok.fi where you tell us you want to apply. We
will contact you as soon as possible and set the date for an interview.
You can apply to study in PAOK even though you do not speak Finnish
fluently. We believe, that studying at us is also a great chance to learn
Finnish.
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Katso avoimia työpaikkoja ja
ilmoittaudu työntekijäksi

www.kairest.fi
Sammonkatu 12, 70500 Kuopio

Matkailu- ja ravintola | Puhtauspalvelutyö | Hoitotyö | Järjestyksenvalvonta

Aulakahvio

Aulakahviossa voit nauttia tai ostaa mukaan
opiskelijoiden valmistamia makeita ja suolaisia
leivonnaisia sekä ruoka-annoksia. Arkisin
tarjolla on myös lounas. Aulakahviosta voit
lisäksi tilata tarjottavat ja tarjoilun perhejuhlaan tai muuhun tilaisuuteen.

Palvelualan Opisto Kuopio

Juhlat ja kokoukset

Idylliset tilamme soveltuvat niin yritystilaisuuksiin kuin perhejuhliinkin. Voit vuokrata
pelkän tilan tai ostaa koko paketin ruokineen
ja tarjoiluineen meiltä. Jos haluat valmistaa
tarjottavat itse tai tilata ne pitopalvelusta, ne on
helppo säilyttää ja valmistaa tiloissamme.

Asemakatu 4 | 70100 Kuopio | puh. 044 035 5623
info@paok.fi | www.paok.fi
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Kattavat siivouspalvelut Kuopiossa
KOTISIIVOUS
Yli 30 vuo
den
YRITYSSIIVOUS kokemuksella!
TOIMISTOSIIVOUS
RAKENNUSSIIVOUS Ilmainen alkukartoitus, ota yhteyttä 050 321 6563
yhteydenotot@siivouskuopio.fi | siivouskuopio.fi

• www.jssuomi.fi

Savon Siivouspalvelu Oy

