Tekstiili- ja muotialan erikoisammattitutkinto
- pukeutumisneuvojana toimiminen (EAT) tutkinnon osa
Tekniikan alat

Sinustako ammattilainen?
Pukeutumisneuvoja voi työskennellä vaatetusalan liikkeessä myyjän tehtävissä, kauneudenhoitoalalla, ompelimossa vaatteiden
valmistuksen parissa sekä itsenäisenä yrittäjänä.
Opintoihin hakeutujalla olisi hyvä olla liiketalousalan, vaatetusalan- tai kauneudenhoitoalan koulutustaustaa tai alojen työkokemusta.
Tärkeintä kuitenkin on suuri kiinnostus pukeutumisen monipuolisiin haasteisiin, asiakaspalveluun sekä myyjän työhön.
Tutkinnon osan suorittanut osaa
palvella asiakasta ja suositella asukokonaisuuksia
ohjaa ja neuvoo asiakasta tilannepukeutumisessa
opastaa materiaalivalinnoissa ja asujen sekä asusteiden huoltamisessa
järjestää esittelytilaisuuden
arvioida työtään

Hakeutuminen
Jatkuva haku
Hae koulutukseen tämän sivun yläosasta löytyvällä hakulomakkeella. Meiltä ollaan yhteydessä hakijaan kahden viikon sisällä. Tarkistathan
että sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi ovat hakemuksessasi oikein.
Saat myös automaattisen vahvistusviestin hakemuksesi vastaanotosta sähköpostiisi. Tarkistathan myös roskapostikansion!

Huomioithan,

että järjestelmässämme on käyttökatkos n. klo: 22.20-23.40 välisenä aikana päivityksen
takia. Tänä aikana hakulomakkeen täyttäminen ei onnistu. Pahoittelemme aiheutunutta häiriötä.

Tutkinnon suorittaminen
Koulutuksessa suoritetaan yksi (1) tutkinnon osa Tekstiili- ja muotialan erikoisammattitutkinnosta.
Päivä-monimuoto

Suurin osa opintoajasta on alan työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Työpaikan valinnalla onkin suuri merkitys omaan monipuoliseen
oppimiseen. Opinnot soveltuvat työn ohella suoritettaviksi. Jos olet esim. TE-tuella opiskeleva, niin työaika on oltava vähintään 25h/viikossa,
jotta opiskelujen päätoimisuus toteutuu.
Opiskelu on päiväopiskelua, jossa monimuoto-opiskelu koostuu lähiopetuspäivistä, keskimäärin 2-3 päivää kuukaudessa sekä työpaikalla
opiskelusta ja etätehtävistä.
Tekstiili- ja muotialan erikoisammattitutkinnon, pukeutumisneuvojana toimimisen tutkinnon osan voi suorittaa myös ilman valmistavaa
koulutusta, mikäli tutkinnon osan suorittajalla on tarvittava ammattitaito.

Kielitaitovaatimukset
Jos äidinkielesi ei ole suomi tai suomenkielentaitoasi ei voida muulla tavoin osoittaa, saat kutsun kielikokeeseen (kielitaitovaatimus B1.1.)

Edellytykset opiskelulle
Monimuotokoulutus edellyttää alan työpaikkaa, jossa osaamista voidaan hankkia koulutus- tai oppisopimuksen avulla.

Kustannukset
Opiskelumaksu 300 euroa.
Lisäksi opintoihin saattaa sisältyä yritysvierailuja, joista voi tulla kustannuksia.

Lisätietoja
Oppilaitoksen opiskelupäivinä omaa kannettavaa tietokonetta voi pitää mukana.
Toimipiste
Sibeliuksenväylä 55, Järvenpää

Yhteyshenkilöt
Opettaja
Päivi Korhonen
050 434 4104
paivi.korhonen@keuda.fi

Opinto-ohjaaja
Palvelualat
Sibeliuksenväylä 55 A, 04400
Järvenpää
sekä
Luonnonvara- ja ympäristöpalvelut,
floristiikka
Paroninkuja 20, 04920 Saarentaus
Johanna Leinonen
040 174 5508
johanna.leinonen@keuda.fi

