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Voice of Sales 2017

• Voice of Sales on oppilaitostapahtuma, jossa annetaan 
opiskelijoille mahdollisuus harjoitella omasta 
osaamisesta kertomista, työhaastattelussa pärjäämistä 
ja löytää työpaikka. 

• Yrityksille Voice of Sales tarjoaa mahdollisuuden 
• luoda työnantajamielikuvaa nuorten keskuudessa

• haastatella työnhakijoita tehokkaasti lyhyessä ajassa

• tukea nuorten mahdollisuutta kehittää työelämätaitoja 

• Tapahtuma järjestetään toista kertaa Logomossa
17.1.2017. 

• Tapahtumaan odotetaan noin 700 toisen asteen 
opiskelijaa, jotka ovat 17-20 -vuotiaita. 



Voice of Sales ohjelma yrityksille 
17.1.2017

• 13:00-13:30 Oman haastattelupisteen valmistelu

• 13:30-15:00 Rekrytointihaastatteluita yritystorilla

• 15:00-16:00 Ohjelmaa Logomon päälavalla

• 16:00 Tapahtuma loppuu



Yritystori

• Yritystorilla suuret ja pienet yritykset tekevät lyhyitä, 
noin viiden minuutin rekrytointihaastatteluita omilla 
haastattelupisteillään.

• Opiskelijat ovat valmistautuneet haastatteluihin 
etukäteen ja miettineet miten kertoa omasta 
osaamisestaan.

• Opiskelijat varaavat etukäteen haastatteluaikoja heitä 
kiinnostavilta yrityksiltä online –varausjärjestelmästä.

• Aikaa haastatteluiden tekemiseen on 1,5h ja yritys voi 
tehdä niin monta haastattelua kuin haluaa ja ehtii. 



Osallistuminen tapahtumaan

Yritystoripaikka 
• on yrityksille ja organisaatioille ilmainen 
• sisältää tarpeen mukaan 1-2 pystypöytää
• sähkö tarvittaessa lisämaksusta

Mitä vaatii yritykseltä?

• Haluamanne määrä edustajia paikan päälle

• Roll-up tms, läppäri/muistiinpanovälineet haastatteluita 
varten

• Yritys toimittaa etukäteen muutaman virkkeen esittelyn 
itsestään ja tarjoamistaan työmahdollisuuksista. 

• Yrityksiltä toivotaan myös n.100-200 € arvoisia palkintoja 
opiskelijoiden kilpailuihin. Palkinnot jaetaan klo 15:00-16:00 
ja olisi hienoa, jos yrityksen edustaja luovuttaisi palkinnon.



Muuta ohjelmaa tapahtumassa

• Tapahtuma alkaa opiskelijoille jo klo 12.00 ja päivän 
aikana yritystorin lisäksi on ohjelmassa: 

• hissipuhekilpailun finaali 

• myynnin videoiden finaali 

• Posterikilpailun finaali 

• videoituja tarinoita myyntikokemuksista 

• business to business –myynnin näytteitä



Milli-hanke

• Tapahtuma järjestetään Milli-hankkeen puitteissa. 

• Hankkeen tavoitteena on lisätä myynnin arvostusta, 
osaamista ja ymmärrystä erityisesti nuorten ja 
nuorten aikuisten keskuudessa.

• Hankkeessa testataan innovatiivisia 
oppimismenetelmiä korkeakoulutuksessa, toisen 
asteen ammatillisessa koulutuksessa ja lukiossa. 
Hankkeen toimintaan osallistuu oppilaitoksia koko 
Varsinais-Suomesta.

• Milli-hankkeen rahoittajana toimii Euroopan 
sosiaalirahasto ESR, Turun ammattikorkeakoulu Oy, 
Raision koulutuskuntayhtymä RASEKO, Kaarinan 
kaupunki, Turun kaupunki sekä Myynnin ja 
markkinoinnin ammattilaiset MMA ry.



Ilmoittautuminen 

Lähde mukaan kannustamaan uutta sukupolvea 
työntekoon ja kasvattamaan uusia itsevarmoja 
osaajia!

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: 

• Aino Korhonen

• Projektikoordinaattori

• Turun ammattikorkeakoulu 

• aino.korhonen@turkuamk.fi


