Töihin
autoalalle!

TTS Työtehoseura
Autoala
Johtava suomalaisen työn kehittäjä

TTS Työtehoseura

- johtava suomalaisen työn kehittäjä TTS on autoalan vahva kouluttaja
•
•
•
•

TTS:ssä voit suorittaa kaikkien autoalan ammattien kaikki tutkintotasot
Toimipaikkamme ovat Nurmijärven Rajamäellä, Seinäjoella ja Turussa
Koulutamme myös asiakkaan tiloissa
Räätälöimme koulutukset yrityksille ja opiskelijoille parhaiten sopiviksi

Autoalan ammateissa viihtyy

NYT ON AIKA
PANOSTAA
OSAAMISEEN JA
KEHITTÄMISEEN!

Etsitkö uutta ammattia vai tarvitsevatko nykyiset taitosi
päivitystä? Koulutamme ammattilaisia seuraaville aloille:
Mekaanikkokoulutukset
•
•
•
•

Henkilöautomekaanikko
Raskaskalustomekaanikko
Työkonemekaanikko
Pienkonemekaanikko

Autokori ja automaalaus
•
•

Autopeltiseppä
Automaalari

Myynti- ja työnjohtokoulutukset
•
•
•

Varaosamyyjä
Automyyjä
Työnjohtaja

Perustietoa autoalan
ammateista
• Autokauppa ja korjaamotoiminnot työllistävät suoraan
noin 27000 henkilöä.
• Kuorma-automekaanikkoja
on autoliikkeiden palveluksessa koko Suomessa n. 1000.
• Suomessa on noin 7000 kevyen kaluston mekaanikkoa.
• Korikorjaajia on autoalalla
noin 1500.
• Automaalareita autoliikkeissä
on noin 700.
• Varaosa-ammattilaisia on
noin 3000.
• Automyynnin ammattilaisia
on autoliikkeiden palveluksessa noin 3500.

Autoalan yrityskoulutukset
Ammattitaitoiselle uudelle työvoimalle ja osaavalle henkilökunnalle
on aina tarvetta
Alalle tulevien työntekijöiden koulutukset
Aina ei heti löydy uutta valmista ja motivoitunutta työntekijää täyttämään rekrytointitarvetta. Yhtenä vaihtoehtona on jonkun muun alan osaajan kouluttaminen asentajaksi, korikorjaajaksi tai autoalan myyjäksi.
Tietopuoliset koulutusohjelmamme ja työssäoppimisjakso yrityksessä keskittyvät
aina opiskeltavan alan osaamiseen ja tukevat uuden työntekijän kehitystä alan
hyväksi perusosaajaksi.
Ammattilaisten lisäkoulutukset
Muutaman vuoden työssä toimineille asentajille, myyjille, korikorjaajille tai
maalareille alan ammattitutkinto tarjoaa oivan mahdollisuuden syventää oman
ammattinsa osaamista ja edetä alan vaativampiin töihin.
Ammattitutkinto antaa hyvät pohjatiedot merkki- ja uutuuskoulutuksiin. Opinnoissa voi syventää myös huoltotoiminnan osaamista ja asiakaspalvelutaitoja.
Huippuosaajien koulutukset
Pitkään alalla toimineille osaajille erikoisammattitutkinto tarjoaa hyvän mahdollisuuden syventää teknisten aiheiden lisäksi osaamista myös yrityksen markkinointi- ja asiakaspalvelutehtävissä sekä parantaa yritystalouden osaamista.
Koulutus antaa siten valmiudet työskennellä alan vaativimmissa työtehtävissä
- korjaamon erikoismekaanikkona, tiimin vetäjänä, perehdyttäjänä tai työpaikkakouluttajana sekä muissa oman organisaation tavoitteiden mukaisissa kehittämistehtävissä.

Autoalan ammattilaiseksi voi kouluttautua myös
oppisopimuksella.
Oppisopimus edellyttää työpaikkaa.
- Kysy meiltä lisää!

KATSO LISÄÄ
OSOITTEESSA
www.tts.fi/autoala

TTS kouluttaa auto- ja työkonealan ammattilaisia
Nurmijärven Rajamäellä, Seinäjoella ja Turussa sekä mahdollisuuksien mukaan asiakkaiden tiloissa.

Lisätietoja
Toimialajohtaja Juha Ristiluoma, 050 565 0604, juha.ristiluoma@tts.fi
Asiakkkuuspäällikkö, Etelä-Suomi, Hannu Pippuri, 050 3879 572, hannu.pippuri@tts.fi
Asiakkuuspäällikkö, Pohjanmaa, Mika Palosaari, 046 922 1060, mika.palosaari@tts.fi
Asiakkuuspäällikkö, Turku, Jussi Koski, 050 3465 101, jussi.koski@tts.fi
Koulutussuunnittelija Ari Pekkola, 046 922 1101, ari.pekkola@tts.fi
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