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NU ÄR DET CAREERIA SOM ERBJUDER NYA KARRIÄRMÖJLIGHETER
Årsskiftet har fört med sig en ny utbildnings aktör på kartan – Careeria. Den nya
utbildningsanordnaren har sin bakgrund i då Edupoli och Point College vid årsskiftet
förenade sina krafter.

I Careeria, där man kan studera inom ett flertal olika branscher, inledde man vårterminen
7.1.2019. Careeria erbjuder nya karriärmöjligheter på sammanlagt 10 olika enheter.
Utbildningsanordnaren erbjuder ett tjugotal olika branscher och nästan 90 olika, grund-,
yrkes- och specialyrkesexamina. Careerias mission är att skapa kunnande och livskraft i
samråd med ett förnyande arbetsliv. Läroanstalten har i januari öppna dörrar på
verksamhetsställena i Askola och Borgå.

En stark andra stadiets läroanstalt för framtidens arbetskraft
Edupoli och Point College som redan i 60 års tid har erbjudit yrkesutbildning förenar sina
krafter och bildar tillsammans ett aktiebolag. Careeria som inledde sin verksamhet 1.1.2019
möjliggör en ny start. Att slå samman de starka sidorna från de två tidigare läroanstalterna
och tillsammans bilda Careeria ger en stark partner/”aktör” med tanke på framtidens
arbetskraft. I Careeria tillämpar man funktionsmodellerna med studerande och kunden i
fokus. I och med yrkesutbildningsreformen/”amisreformen” har Careeria i sin strategi och
sina värden ytterligare poängterat samarbetet med arbetslivet. Careeria vill uppmuntra, bry
sig om och möjliggöra, skapa nya karriärer och stärka ett livslångt lärande samt integrera sig
med arbetslivet.
Vägledning och framåt på karriären i sammanlagt 10 enheter
Från Careeria, som utbildar inom flera olika branscher, utexamineras specialister med
individuella färdigheter och med en positiv inställning till livslångt lärande. En stor del är
även beredda att agera på flera språk och skapa nya karriärmöjligheter på den
internationella marknaden.

Careeria i ett nötskal:
- ett tjugotal olika utbildningsbranscher
- nästan 90 grund-, yrkes-, och specialyrkesexamen
- tvåspråkigt anordningslov/upprätthållartillstånd: finska och svenska
- utbildning även på engelska
- egen läroavtalsverksamhet
- ca 11 000 studerande i året
- en omsättning på ca 32 milj. i året
- till koncernen hör också dotterbolaget Edupoli Oy som fungerar på den fria
marknaden
- personal över 400 anställda
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sammanlagt 10 verksamhetsställen: Borgå 5 st., Lovisa, Askola, Vanda, Helsingfors
och Kervo
ägarkommuner: Borgå, Sibbo, Lovisa, Askola och Lappträsk
verksamhetsområdet består av hela Nyland och huvudstadsregionen
virtuellt finns det utbildningsutbud som täcker hela landet, oberoende tid och plats

Som verkställande direktör för Careeria fungerar Sari Gustafsson och som rektor Pasi
Kankare. Personalens e-postadress är enligt förnamn.efternamn@careeria.fi. Webbsidan
hittas på adressen www.careeria.fi och FO-numret är 2918298-7.

Välkommen på Careerias öppna dörrar till Askola och Borgå i januari!
Careeria ordnar öppna dörrar i Askola 15.1. och 16.1.2019. I Borgå håller man dörrarna
öppna 21.1., 22.1., 30.1. och 31.1.2019. Dessa dagar ordnas guidade rundturer och
verksamhet som studerande ordnar. Öppna dörrar för arbetslivets
nätverk/samarbetspartner hålls 22.1.2019 kl. 13.30-15.00. Nedan en lista på enheterna och
deras utbildningsutbud.
Askola:
- tisdag 15.1. och onsdag 16.1.2019 kl. 9.00-15.00
- Helkamäentie 32, 07230 Monninkylä
- husteknik och husbyggnadsbranschen, ytbehandlingsbranschen, el- och
informationsbranschen
Borgå:
- Careerias öppna dörrar dagar i Borgå 21.1., 22.1., 30.1. och 31.1.2019 kl. 9.00–15.00
-

Hästskogatan 2: företagsverksamhet och social- och hälsovård, och läroavtal
Pomo-huset: Alexandersgatan 20, rese- och kostbranschen samt frisör- och
skönhetsbranschen
Styrmansvägen 6: datateknik och datakommunikationsteknik, informations- och
kommunikationsteknik, fordonsbranschen, logistik, maskin- och produktionsteknik,
el- och automationsbranschen, processindustri, mediebranschen,
säkerhetsbranschen och livsmedelsbranschen

Arbetslivsnätverkets öppna dörrar:
- 22.1.2019 kl. 13.30-15.00
- Hästkogatan 2

Välkommen!

Tilläggsinformation:
Verkställande direktör Sari Gustafsson, tel. 045 657 7892, sari.gustafsson@careeria.fi
Rektor Pasi Kankare, Careeria, tel. 040 682 1264, pasi.kankare@careeria.fi
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