
Lue tervehdys kokonaan verkkosivuilta!
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Kesätervehdys Urbaania kasvua
Vantaa -hankkeesta!

Tavoitteena hankkeessa on vahvistaa
vantaalaisten pk-yritysten
iskunkestävyyttä ja selviytymiskykyä -
resilienssiä. Kevään aikana testattiin
hanketoimijoiden resilienssitaitoja
yllättävien muutosten myrskyssä.

Korona toi haasteita ja mahdollisuuksia
hanketyöhön. Lisäksi
henkilöstövaihdokset toivat uusia
näkökulmia yhteistyöpainotteisen
hankkeen työtapoihin.

» Tutustu tiimiimme!

Rekrytointia, koulutusta ja
valmennusta
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Lue lisää Kasvudiili 1 -tuloksista!

Lue lisää Kasvudiili 2 -palveluista!

Ensimmäisessä vaiheessa (Kasvudiili 1)
palvelimme yrityksiä ja yritysten
henkilöstöä sekä työnhakijoita
monipuolisesti muun muassa:

rekrytointipalveluilla
koulutuspalveluilla
valmennuspalveluilla

Näissä palveluissa yhdistyivät
sosiaalisen investoinnin ja kasvun
toimenpiteet.

Miten kehittää työntekijöiden
osaamista ja yritysten kasvua?

Toisen vaiheen (Kasvudiili 2) palveluita
yrityksille ja henkilöstölle ovat:

ammatillisen osaamisen
kehittämispalvelut
johdon coaching
kasvuvalmennukset
verkkoaamukahvit

Palveluiden tavoitteena on innostaa
yritysten henkilöstöä kehittämään
osaamistaan.

Vinkkejä työhön verkkoaamukahveilta!

Touko-kesäkuussa järjestettiin 7
aamukahvitilaisuutta verkossa. Niissä
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Lue lisää aamukahveista!

eri alojen asiantuntijat herättelivät
pohtimaan työtä, osaamista ja yrityksen
kehittämistä.

Aamukahvitilaisuuksia jatketaan taas
elokuun lopussa.Tulossa on ainakin: 

Erilaisuuden johtaminen, osa
3 (27.8.)
Luottamusta käsittelevä
aamukahvi (1.9.)

Ilmoittautuminen ensimmäiseen
(Erilaisuuden johtaminen, osa 3) on jo
käynnissä.

Viimeisimmät blogikirjoitukset

Selviä VUCAsta: ole joustava, opettele
koodaamaan ja ristiinpölytä – vastuu
on sinulla!

Urbaania kasvua Vantaa -hanke vastaa
koronan kurittamien yritysten
tarpeisiin monipuolisella
palvelupaketilla
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Lue lisää blogikirjoituksia!

Kattava osaamisen kehittämisohjelma Osaamisen ylläpito – parasta ennen
päivän välttelyä vai selkeä
suunnitelma kehitysaskeleista?

Pöhise kanssamme somessa!

Hankkeen tapahtumia ja ajankohtaisia
asioita pääset seuraamaan myös
Twitterissä ja LinkedInissä.

Haasta meidät keskustelemaan
osaamisesta, kouluttautumisesta,
rekrytoinnista tai vaikka sosiaalisesta
vastuusta!

Hyvää kesää!

Seuraava uutiskirje ilmestyy elokuussa. 🌞
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Saat kirjeen, koska olemme olleet yhteyksissä hankkeen palveluiden tiimoilta.
Uutiskirje ilmestyy noin 6 viikon välein. Tiedotamme siinä hankkeen tapahtumista ja
palveluista, joihin sinäkin voit ottaa halutessasi osaa. 

Urbaania kasvua Vantaa -hankkeessa luodaan uusia ratkaisuja yritysten
henkilöstön ja työttömien osaamistason nostamiseen. Samalla tuetaan yritysten
kehittymistä ja kiihdytetään niiden kasvua. urbaaniakasvua.fi
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