Liiketoiminnan ammattitutkinto,
Myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisala
Oulussa 26.9.2022-26.6.2023
Liiketoiminnan ammattitutkinto – koulutus
asiakaspalvelun ja myynnin työtehtävistä kiinnostuneille!
Koulutuksessa opit suunnittelemaan ja toteuttamaan
myyntiä ja markkinointia, seuraamaan toimenpiteiden
tuloksellisuutta ja kehittämään asiakaskokemusta.
Tutkintokoulutus suoritetaan päiväopintoina, etäopiskeluna ja syventämällä osaamista työelämässä oppien. Opetusta järjestetään 3 pv / viikko toimitiloissamme Veteraanikadulla.

Kenelle?
Koulutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on tavoitteena
työskennellä myynnin ja asiakaspalvelun monipuolisissa tehtävissä ja aito kiinnostus alaan. Lisäksi hakijalla tulee olla tietotekniikan perusvalmiudet ja suomen
kielen riittävä suullinen ja kirjallinen taito (B1).

Mitä ja miten?
Koulutus järjestetään Oulussa 26.9.2022-26.6.2023.
Koulutuksen lähiopetus järjestetään käytännönläheisenä päiväkoulutuksena noin 3 pv/vko Oulun keskustan läheisyydessä PSK-Aikuisopiston toimitiloissa. Lisäksi koulutukseen sisältyy kokeneiden asiantuntijakouluttajien ohjaamaa itsenäistä työskentelyä sekä
työelämässä oppimista. Opinnot suoritetaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti.
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Koulutuksen sisältö ja tutkinnon rakenne:
Tutkinnon laajuus on 150 osp, joka muodostuu
seuraavasti:
Kaikille pakollinen tutkinnon osa:
Liiketoiminnan tehtävissä toimiminen (30 osp)
Valinnaiset tutkinnon osat:
Myynnin ja asiakaspalvelun suunnittelu ja toteuttaminen (60 osp)
Tuoteryhmätyöskentely (60 osp)

Haku koulutukseen
Te-palveluiden asiakkaat voivat hakea koulutukseen Te-palveluiden kautta. Hakuaika päättyy
5.9.2022.
Omaehtoiseen koulutukseen haku on suoraan oppilaitokseen
sivujemme
www.psk.fi
kautta
20.9.2022 mennessä.

Koulutuksen kustannukset
Omaehtoisen koulutuksen maksu on 400 € (huom!
mikäli haet koulutukseen Te-toimiston kautta,
koulutus on maksuton).
Omaehtoiseen koulutukseen hakeutuvalle TE-toimiston asiakkaille koulutusmaksu on -50%. Olethan yhteydessä TE-toimistoon ennen opintojesi aloittamista. Maksun voit maksaa myös osissa.
Peruutusehdot
Koulutukseen osallistumisen voi perua maksutta ennen
koulutuksen alkua. Mikäli koulutus keskeytetään kuukauden sisällä koulutuksen aloituksesta, laskutetaan 30 %
koulutuksen kokonaishinnasta. Jos koulutus keskeytetään kuukauden opintojen jälkeen, laskutetaan koko koulutuksen hinta.
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Tiedustelut ja koulutusinfot:
Vastuukouluttaja Teemu
teemu.simola@psk.fi

Simola,

044 727

0018,

koulutuspäällikkö Outi Heikkilä, p. 044 5262 221,
outi.heikkila@psk.fi

Koulutuksesta järjestetään info:
13.6.2022 klo 13.00 ja
9.8.2022 klo 13.00
PSK-Aikuisopistossa, Veteraanikatu 2, K4-talo.

Tervetuloa opiskelemaan
PSK-Aikuisopistoon!
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