MENOSSA
MUKANA
INSINÖÖRIN KOMPASSI
NÄYTTÄÄ SUUNNAN

OPISKELIJAELÄMÄÄ UUDENMAAN INSINÖÖRIOPISKELIJAT UIO RY
Opiskelun ei tarvitse olla
yksinäistä puurtamista
Osallistu Valtakunnallisille
Insinööriopiskelijapäiville

Onnittelut opiskelupaikasta!
Aloittavien opiskelijoiden
infossa kannattaa käväistä

Mukavia kavereita tuolla UIO:ssa
Liity jäseneksi ja tule mukaan toimintaan. Opiskelijajäsenmaksu ei ole iso,
mutta sen tuomat edut ovat!
Insinöörihaalarit –
ilonpitoa ja yhteishenkeä
Houkuttele kaverisikin
mukaan
Mahtavat opiskelijabileet
Rennon tunnelman ohessa
tietoa työhön liittyvistä
asioista

Jännittää!
Ensimmäinen
kesätyösopimus
pitäisi allekirjoittaa
Pyydä apua liiton
palkkaneuvonnasta

Tuliko mieleesi, miten insinöörikoulutusta voisi kehittää?
Kerro ideasi ja viedään yhdessä
asiaa eteenpäin

Vapaa-aikanakin olisi kiva
tavata muita insinööriopiskelijoita
Tule saunomaan, keilaamaan tai
vuokraa vaikka huvila porukan
käyttöön

Hupsista, aina
jotain sattuu!
Onneksi jäsen
etuvakuutukset
ovat voimassa

Mistä löytyisi
kesätyöpaikka?
Insinööriliiton
uraneuvojat
auttavat

Vihdoinkin valmistujaisjuhlat!
Insinöörilakki ja -sormus
kruunaavat päivän. Onnea tulevalle työurallesi!

Tulossa järjestöaktiiveille
koulutusta
Seuraa ilmoituksia jäsenlehdistä ja netistä, liity
myös sähköpostin jakelulistalle

VALMIINA AMMATTIIN HELSINGIN INSINÖÖRIEN NUORET INSINÖÖRIT
Hienoa – sait insinöörialan työpaikan heti valmistuttuasi!
Varmista liiton jäsenrekisteristä,
että tietosi ovat ajan tasalla

Päätit kouluttautua luottamusmieheksi – hyvä ratkaisu!
Liiton koulutuksia löytyy
moneen lähtöön

Välillä täytyy hiukan rentoutua
Ensin biljarditurnaukseen ja
sitten aktiivisaunaan

Onpa kiinnostava kulttuuritapahtumien
vuosi
Varaa lippusi
jäsenhintaan
tai jopa ilman
maksua
Uusi koti ja perhettäkin tulossa
Jäsenetuna alennusta kotivakuutuksesta. Muista myös pariturva!

Eikö töitä
löytynytkään?
Uraneuvonta ja
työttömyyskassa ovat tukenasi
Vaikea taloustilanne ajoi
firman YT-neuvotteluihin
Luottamusmiehet ja liitto
ajavat etujasi

Verkostoituminen on
tärkeää työnhaussa
Yritysvierailut ja HI:n
tapahtumat kokoavat
väkeä yhteen

Nyt voisi kiinnostaa jo
vähän vastuullisemmatkin
luottamustehtävät
Tule vaikuttamaan asioihin

INSINÖÖRIN TYÖSSÄ HELSINGIN INSINÖÖRIT HI RY

Insinöörin työtä ei tehdä yksin
Sidosryhmätapaamisissa jaetaan
kokemuksia ja luodaan verkostoja

Työehtosopimusneuvottelut
menossa
Liiton edustajat pitävät jälleen puoliasi

Laadukas insinöörikoulutus on taattava myös tuleville opiskelijoille
Vaikuta yhteisissä foorumeissa ja
seminaareissa

Ole ylpeä omasta insinööriydestäsi!
Liiton ammatillisissa koulutuksissa uudistat ja ylläpidät omaa osaamistasi
ja turvaat kilpailukykysi työmarkkinoilla
Perheen kanssa voisi
lomalla tehdä jotain kivaa
Lähde jäsenhinnalla vaikka
huvipuistoon. Tarkista myös
muut edut jäsensivuilta.

Työpaikan vaihto mielessä vai
lähtisikö jatkamaan opiskelua?
Uraneuvojat auttavat alkuun

Joko se työura meni ja edessä
on leppoisat eläkepäivät?
Ei hätää, voit jatkaa yhdistyksen
toiminnassa aktiivisesti mukana.
Nuoremmat kaipaavat ikäihmisten viisaita neuvoja.
Pysy tietoisena oman alasi
työmarkkinatilanteesta
Lue jäsenlehdistä kiinnostavia artikkeleita ja seuraa
yhdistyksen tiedotusta

Täytä liittymislomake – löydät sen netistä.
· Uudenmaan Insinööriopiskelijat
UIO on oma paikallisyhdistyksesi.
Etujasi opiskelusi aikana ajaa
Insinööriopiskelijaliitto IOL.
· Valmistumisen jälkeen voit siirtyä
luontevasti Helsingin Insinööreihin.
· Tietoa liittymisestä ja toiminnasta löydät
oman yhdistyksesi sivuilta.
· Ota tarvittaessa yhteyttä Insinööriliiton
asiakaspalveluun.

Ylläpidä yhteystietojasi jäsensivuilla.
Samalla voit tarkistaa ajankohtaiset
jäsenedut ja -palvelut.
Ilmoittaudu tapahtumakalenterin kautta
tilaisuuksiin ja koulutuksiin.
Verkostoidu myös sosiaalisessa mediassa.
Jokaiselle löytyy kiinnostavaa toimintaa.
Innosta kaverisikin mukaan!

www.helins.fi

www.ilry.fi

www.uio.fi

