Tekstiili- ja muotialan ammattitutkinto tekstiilihuoltaja (AT)
Tekniikan alat

Puhtaat ja hygieeniset tekstiilit palveluna muun alan yrityksille!
Tekstiilihuollon ammattilaisena toimit tekstiilihuollon pesu- ja viimeistelytehtävissä erilaisissa alan yrityksissä. Työskentelet itsenäisesti
myös tiimivastaavana, laadunvalvontatehtävissä tai asiakaspalvelussa.
Keudasta löytyy Euroopan ainoa opetuspesula ja olemme ainoa oppilaitos Suomessa, joka tarjoaa tekstiilihuollon hygieniavastaavan
koulutusta sekä lähi- että verkko-opetuksena. Käytännön harjoittelu onnistuu kätevästi opetuspesulassa, jossa voit myös suorittaa
työnäyttöjä.

Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet TOP 3
Tiimityötaidot
Vastuullisuus laadusta, työturvallisuudesta ja hygieniasta
Itsenäinen työskentelyote

Työllistyminen
Voit työskennellä sairaala-, vesi-, ja mattopesuloissa, kemiallisissa pesuloissa sekä tekstiilejä vuokraavissa pesuloissa.

Toteutusvaihtoehdot
Päivä-monimuotokoulutus | Järvenpää Sibeliuksenväylä
Monimuoto-opiskelu koostuu lähiopetuspäivistä (keskimäärin 2 - 3 päivää kuukaudessa) ja työssä oppimisesta. Opiskelussa hyödynnetään
verkko-oppimisympäristöä.
Oppisopimuskoulutus
Jos sinulla on alan työpaikka, voit suorittaa koulutuksen oppisopimuksella.

Hakeutuminen
Jatkuva haku
Hae koulutukseen tämän sivun yläosasta löytyvällä hakulomakkeella. Olemme sinuun yhteydessä kahden viikon sisällä.

Jos haluat aloittaa opintosi oppisopimuksella, klikkaa hakemuksella kiinnostuksesi ja täytä avautuvat työnantajan ja yhteyshenkilön tiedot.
Lisäksi vastaa oppisopimusta koskevaan kysymykseen lomakkeen lopulla kysymyksiä-kohdassa.

Tutkinnon suorittaminen
Opinnot suunnitellaan henkilökohtaisesti
Suoritat tutkinnon tai tutkinnon osat näytöillä ja osaamista voit hankkia esimerkiksi oppisopimuksella, koulutussopimuksella tai oman työn
ohessa.
Opintojen alussa kanssasi laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa sovitaan suoritettavista
opintokokonaisuuksista sekä kartoitetaan osaamisesi ja mahdollinen tuen tarpeesi. Koulutuksen kesto on yksilöllinen ja pohjautuu HOKSiin
(keskimäärin opiskelu kestää n. 1,5 vuotta). Osaaminen osoitetaan näytöillä ja aiemmin hankittu osaaminen tunnustetaan. Voit suorittaa
tutkinnon myös ilman valmistavaa koulutusta, mikäli sinulla on jo tarvittava ammattitaito.

Nopeasti työelämään - hanki osaamista suorittamalla tutkinnon osa
Mikäli haluat täydentää aiempaa osaamistasi suorittamalla tutkintoa pienemmän kokonaisuuden, tutustuthan tarjolla oleviin tutkinnon osiin
sivun yläosassa kohdassa "alan opiskelu Keudassa". Täytä tutkinnon hakulomake ja kirjoita hakemuksen lisätietokenttään haettavan
tutkinnon osan nimi.

Edellytykset opiskelulle
Opiskelu edellyttää riittävää suomen kielen taitoa, joka arvioidaan opettajan haastattelussa.
Monimuotokoulutus edellyttää alan työpaikkaa, joka on yksi oppimisympäristöistäsi.
Hakijalla tulee olla työkokemusta tekstiilihuoltoalalta.

Kustannukset
Opiskelumaksu on 300 euroa.
Opiskelijan tulee hankkia itselleen työkengät.
Toimipiste
Sibeliuksenväylä 55, Järvenpää

Yhteyshenkilöt
Opettaja
Maarit Mansio
050 415 0810
maarit.mansio@keuda.fi

