
Uutiskirje 5/2022

Kiitos yhteistyöstä!

Urbaania kasvua Vantaa -hanke päättyy 31.7.2022, ja on aika kiittää
kuluneista vuosista. Lämmin kiitos mukana olleille yrityksille,
hankekumppaneille ja kaikille muille yhteistyötahoille. Alta pääset lukemaan
vielä koosteen tuoreimmista kuulumisistamme. 
 
Kannattaa myös tutustua verkkosivuillamme olevaan koosteeseen hankkeen
aikana julkaistuista
 
⭐artikkeleista ja
 
⭐blogeista
 
Tehokasta syksyn jatkoa kaikille! 🍂

Yli kolme vuotta pk-yritysten osaamisen kehittämistä –
hankkeen tärkeimmät tulokset ja opit

Urbaania kasvua Vantaa –hankkeessa luotiin reilun kolmen vuoden aikana
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Urbaania kasvua Vantaa hankkeessa luotiin reilun kolmen vuoden aikana
palveluita pk-yritysten osaamisen kehittämiseen. Hankkeen loputtua jäljelle
jäävät muun muassa kolmessa kasvudiilissä kehitetyt palvelut ja
aikaansaadut tulokset, neljän digitaalisen työkalun toteutussuunnitelmat,
toimenpidesuosituksia, podcasteja sekä julkaisuja osaamisen kehittämisestä.

Lue lisää

”Se tekee työstäni merkityksellistä” – Työntekijät kertovat
hankkeen kohokohdista

Vuosien aikana Urbaania kasvua Vantaa -hankkeessa on työskennellyt yli 20
työntekijää useista organisaatioista. Nyt kolmevuotisen hankkeen päättyessä
viisi heistä kertoo, millaisia olivat heidän hankematkansa kohokohdat.

Lue lisää
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Chatbot apuna asiakashankinnassa

Urbaania kasvua Vantaa -hankkeessa on kehitetty erilaisia teknisiä ratkaisuja
vantaalaisten pk-yritysten haasteisiin. Näistä Chatbotia tarjottiin käytettäväksi
räätälöidysti muiden projektien tarpeisiin.

Lue lisää

Variassa kokeiltiin chatbottia oppisopimusopiskelijoiden
tukena

Urbaania kasvua Vantaa -hankkeen ja Vantaan ammattiopisto Varian
yhteistyönä kokeiltiin, miten chatbot toimii oppisopimuskoulutuksessa olevien
opiskelijoiden tukena. Kokeilun pohjana olivat hankkeessa ja Variassa
aiemmin tehdyt pilotit. Kokeilusta saatiin positiivisia tuloksia

Lue lisää
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Lue lisää

Jatkuvan oppimisen myytinmurtajat –podcastissa murretaan osaamisen
kehittämisen myyttejä työssäkäyvän aikuisoppijan ja työnantajan
näkökulmista. 

Uusimmat julkaisut

Osaamisella kasvuun! -valmennus tukee yrityksiä osaamisen johtamisessa – osallistujien
palaute

Urbaania kasvua Vantaa -hankkeen ulkoinen arviointi

Suunnitelmat osaamisen kehittämisen työkaluihin ovat nyt hyödynnet-tävissä

Asiakasvastaava-työn prosessi hankkeissa
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Urbaania kasvua Vantaa -hankkeessa luodaan uusia ratkaisuehdotuksia yritysten henkilöstön osaamistason nostamiseen,
teknologiseen muutokseen ja työllisyyden edistämiseen. Näin tuetaan yritysten kehittymistä ja kiihdytetään niiden
vastuullista kasvua. urbaaniakasvua.fi
 
Urbaania kasvua – GSIP Vantaa -hanke saa rahoitusta 80 % UIA-rahoituksen Jobs and Skills -ohjelmasta. Urban
InnovativeActions(UIA) on Euroopan komission EAKR-rahoitteinen ohjelma, jonka tavoitteena on löytää uusia
innovatiivisia ratkaisuja kaupunkien kohtaamiin haasteisiin.
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