
Hitsaus- ja Rakennustyö Aho Oy on koke-
nut täyden palvelun keskiraskas konepaja, 

joka toimii ajoneuvo- ja koneenrakennusteolli-
suuden järjestelmätoimittajana ja osa-hankkijana. 

Monipuolisen osaamisemme ansiosta pystymme valmista-
maan hyvin monen tyyppisiä osia sekä useista komponenteista 

kokoonpantuja asennusvalmiita kokonaisuuksia. Palveluitamme 
ovat mm. koneistus, ohutlevytyöt, märkämaalaus, metallin laserleikkaus, 

sekä mig-, mag- ja tig-hitsaus. Lisäksi valmistamme myös laadukkaat maan-
siirtolavat. Tarvittaessa saat meiltä myös 3D-suunnitteluapua.
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Hitsaus- ja Rakennustyö Aho Oy etsii 
6 työntekijää rekrykoulutuksen 
kautta yrityksen lavavalmistukseen.

KOHDERYHMÄ
Koulutuksen kohderyhmänä ovat työttömät 
ja työttömyysuhan alaiset henkilöt, joilla on 
koulutustarve tälle alalle ja jotka soveltuvat 
työskentelemään hitsaajina. Alan aikaisempi 
työkokemus/koulutus katsotaan eduksi, mut-
ta ei ole välttämätöntä. Odotamme sinulta 
motivaatiota oppia uutta ja halua toimia hit-
saajan työtehtävissä. Kaikki koulutuksen hy-
väksytysti suorittaneet työllistyvät yrityksen 
palvelukseen. Koulutus antaa hyvät valmiu-
den toimia työtehtävässä.

PÄÄSYVAATIMUKSET 
Hyvä suomen kielen taito, asenne ja moti-
vaatio. Halu työskennellä metalliteollisuuden 
palveluksessa.

KOULUTUKSEN TOTEUTUS
Rekrytointikoulutus toteutetaan Forssan 
ammatti-instituutin sekä yrityksen tiloissa 
Karkkilassa. Koulutus alkaa 25.9.2017 ja 
siihen sisältyy lähiopetusta 39 päivää ja 
työssäoppimista 37 päivää. Koulutuksen 
kokonaiskesto on 76 päivää. Teoriaopetus 
tapahtuu osoitteessa Valurinkatu 4, 03600 
Karkkila. 

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ
• Tuotepiirustusten ymmärtäminen ja 

kuvan lukutaito
• Materiaalitekniikka
• Lämmöllä oikominen
• Yleisesti käytössä olevien 

hitsausmerkintöjen tuntemus
• Lavavalmistuksen kokoonpanohitsauksen

laatuvaatimusten laaja-alainen
hallitseminen

• MAG-hitsauksen osaaminen (materiaali-
vahvuudet tyypillisesti 4-10 mm)

• Tarvittavat työelämän lupakortit

Koulutukseen hakeudu-
taan työ- ja elinkeinotoi-
miston verkkosivujen 
kautta osoitteessa
www.te-palvelut.fi > 
haussa oleva työvoima-
koulutus

TÄYTÄ HAKULOMAKE HUO-
LELLISESTI. ESIVALINTA TEH-
DÄÄN HAKULOMAKKEIDEN 
PERUSTEELLA. 

Koulutus alkaa 25.9.2017.
Hakuaika päättyy 8.9.2017. 

Koulutuksen valintaan 
liittyvä haastattelu pidetään 
11.9.-20.9.2017. 

Haastatteluun valituille lähe-
tetään kirjallinen kutsu.
Esivalintatiedon (mahdol-
linen haastattelukutsu) ja 
lopullisen valintatiedon voit 
itse käydä katsomassa 
omista tiedoistasi: 
www.te-palvelut.fi
>  Oma asiointi  
>  henkilöasiakas 
> koulutushakemusteni
    tilanne.
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