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Haamujahti
Hämeen linnassa
Kutsumme Sinut ensimmäiseen haamujahtiin historialliseen Hämeen linnaan. Tule tapahtumaan,
jossa saat tietoa kansainvälisestä osaamisesta Hämeessä, erilaisista palveluista ja tukitoimista kansainväliseen rekrytointiin liittyen. Tapahtuman elävöittää Todellisuuspakolaiset ry.
”Jahdattavina” ovat
- EURES ja Työvoiman liikkuvuus Euroopassa -hanke
- Business Finland ja Team Finland
- Hämeen ammattikorkeakoulu
- Lahden ammattikorkeakoulu
- Koulutuskuntayhtymä Tavastia
- Linnan Kehitys Oy / Linkroom
- Hämeen kauppakamari
- International Talents in Kanta-Häme
- Hämeen TE-toimisto / yrityspalvelut
- Hämeen Yrittäjät
- Matkailudiili
- Forssan Yrityskehitys Oy
Sinun tehtäväsi osallistujana on heittäytyä linnan haamujen vietäväksi. Tule leikkimieliselle kierrokselle
hakemaan vakavaa asiaa. Haamujahdin jälkeen ohjelmassa on seminaari, joka alkaa paneelikeskustelulla, jossa yritysten edustajat ja kansainväliset osaajat kertovat omakohtaisia kokemuksia kv-teemaan
liittyen. Tähtivieraanamme seminaarissa esiintyy lahtelainen huippu-urheilija, kirjailija ja yrittäjä Wilson
Kirwa.
Tapahtumassa on myös mahdollisuus päästä tutustumaan kansainvälisiin osaajiin. Ilmoittautuessasi,
liity mukaan TAVATA -matchmaking palveluun, jossa voit tuoda esille yrityksesi palveluja ja sopia haastatteluja paikalle saapuvien kanssa.
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OHJELMA
12.00–14.00
Ohjattu Haamujahti -kierros linnan salaperäisissä saleissa
Lounas (kattaukset klo 12 ja 13, ennakkoilmoittautuminen)
TAVATA -tapaamiset ja verkostoituminen
14.00-16.00
SEMINAARI (tilaisuus on kaksikielinen/englanti-suomi)
14.00-14.20 Avaus
Palvelujohtaja Pekka Voutilainen, Hämeen TE-toimisto
Toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen, Hämeen kauppakamari
14.20-15.00 Paneeli
Paneelin vetäjänä toimii Minna Talvikunnas,
Hämeen TE-toimisto, yrityspalvelut
15.00-16.00 Wilson Kirwa
16.00 Seminaari päättyy

Wilson Kirwa on juoksija, joka hallitsi suomalaisia kilpakenttiä vuosikymmenen ajan saalistaen yhteensä
27 SM-mitalia. Hän on satusetä, joka valittiin vuoden
2008 Positiivisimmaksi suomalaiseksi ja kirjailija, joka
tanssi tähtien kanssa tiensä koko Suomen kansan
tietoisuuteen keväällä 2009.
Wilson tuli Keniasta Suomeen vuonna 1997 mukanaan vain muovipussi, jossa oli kolme T-paitaa. Nyt
hän on kansalaisuudeltaan ja sydämeltään suomalainen ja haluaa olla rakentamassa yhteistä hyvää:
vahvaa ja suvaitsevaista Suomea. Rakennusaineena
työssään Wilson käyttää positiivista ajattelua, satuja
ja opettavaisia tarinoita.

ILMOITTAUTUMINEN
Ilmoittaudu 23.9. mennessä osoitteessa https://www.lyyti.in/haamujahti1019. Sovi tapaamisia
TAVAVA-sovelluksessa, lue lisää ja rekisteröidy: https://app.tavata.events/signup.
Tilaisuus on maksuton. Tervetuloa!

