Eka EURES-työpaikka tarjoaa
taloudellista tukea nuorelle
Katariina Suikki, 27-vuotias lahtelainen tradenomi
toteutti pitkäaikaisen haaveensa ja muutti
syyskuussa töiden perässä Tanskaan. Muuttoon
hän sai 1200 euroa taloudellista tukea Eka EUREStyöpaikka
-aloitteesta
paikallisen
työja
elinkeinotoimiston avustuksella.
Suikki vaikuttaa hyvin tyytyväiseltä päätökseensä
lähteä Kööpenhaminaan töihin. Usean vuoden
määräaikaisen
työsuhteen
päättyessä
unelma
ulkomaille lähdöstä vahvistui.
- Olen aina haaveillut asuvani vielä ulkomailla
ennen kuin itsellä on perhettä. Olen ajatellut
hakea International business
-maisteriopintoihin ja päästäkseni kouluun sisälle
tarvitsen
ehdottomasti
työkokemusta
ulkomailta, Suikki kertoo.
Sopiva työpaikkailmoitus löytyi Tanskassa asuvan
ystävän kautta. Suikki haki paikkaa ja sai työn. Ennen
lähtöään Suikki kävi kysymässä vinkkejä ulkomaille
muuttamisesta
Hämeen
TE-toimiston
EURESpalveluista. Yllätyksekseen hän sai myös taloudellista
apua Eka EURES-työpaikka -aloitteesta.
- Hyviä vinkkejä ja neuvoja sain työ- ja
elinkeinotoimistosta. Olen todella tyytyväinen
saamaani apuun. Todella kivaa oli, kun sieltä
kerrottiin, että voin hakea muuttoavustusta.
Sain 1200 euroa tätä kautta. Sillä pystyin hyvin
maksamaan takuumaksun uudesta asunnostani, Suikki kiittelee.
Eka EURES-työpaikka on Euroopan komission aloite
kaikille 18–30-vuotiaille nuorille, jotka haluavat lisää
oman alan työkokemusta tai startin työuransa alkuun
toisessa EU-maassa. Nuorten työnsaantia tuetaan
taloudellisesti. Sekä haastattelumatkaan että uuteen
maahan asettautumiseen on mahdollista saada
rahallista tukea.
Suikin mielestä Eka EURES-työpaikka -tuen saaminen
oli helppoa. Aluksi TE-toimiston asiantuntija neuvoi,
miltä nettisivulta asiasta löytyy tietoa, minkä jälkeen
Suikki täytti yhden yksinkertaisen kaavakkeen ja liitti
työsopimuksen sen mukaan. Rahat saapuivat tilille
noin kolmessa viikossa sopivasti ennen muuttoa.

Ulkomaille lähteminen kannattaa
Työt Suikki aloitti syyskuun lopulla Nordiccomnimisessä yrityksessä, jossa työntekijöitä on ympäri
Skandinaviaa.
Nordiccom
on
erikoistunut
pohjoismaiseen yhteistyöhön vakuutusasioissa.
- Olen viihtynyt työssäni hyvin ja työyhteisö on
todella kiva. Olemme kaikki aika nuoria, ja
meillä on hyvä asenne ja tiimihenki aina
työpaikalla.
Olemme
rikkoneet
myyntiennätyksiä lokakuussa, ja tämä näkyy
positiivisesti tiimissämme, Suikki kertoo
iloisena.
Suikki kannustaa kaikkia nuoria muuttamaan
ulkomaille ja hyödyntämään Eka EURES-työpaikka aloitetta:
- Ulkomailla oleminen kasvattaa ja samalla
itsenäistyy ihan eri tavalla. Vinkkinä muille
ulkomaille töihin lähtijöille, käyttäkää rohkeasti
nettiä ja työ- ja elinkeinotoimistoa apuna ennen
lähtöä.
Työskentely ulkomailla tarjoaa nuorille paljon
arvokkaita kokemuksia ja avaa uusia ovia. Suikki
kertoo
luottavaisena
omista
lähitulevaisuuden
suunnitelmistaan:
- Palaan Suomeen keväällä, ja toiveena olisi
löytää kiva työ joko Lahdesta tai Helsingistä.
Saan todella hyvän työkokemuksen Tanskan
”komennukseltani”, ja uskon että se auttaa
minua työnhaussa. Ensi syksynä saatan lähteä
poikaystäväni kanssa Washingtoniin syksyksi.
Siellä aion tehdä töitä tai jotain opintoihin
liittyvää.

Katariina Suikki työpöytänsä äärellä
Nordiccom-yrityksessä Kööpenhaminassa.

