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Patriassa puolustus-, turvallisuus- ja ilmailuteollisuuden monipuoliset tehtävät työllistävät yhteensä 2900 
osaajaa. Esimiestyön ja osaamisen kehittäminen ovat henkilöstöasioiden painopistealueita. 
Ainutlaatuinen huipputeknologian osaaminen ja vuosikymmenien kokemus ovat perustana tulevaisuuden 
menestyksekkäisiin tuote- ja palvelukonsepteihin. Katso lisätietoja www.patria.fi. 

Aviation-liiketoiminta tarjoaa lentokoneiden ja helikoptereiden elinkaaren tukipalveluita sekä 

lentäjäkoulutusta. Toimipaikat ovat Halli, Linnavuori, Tampere, Tikkakoski, Pirkkala, Utti, Helsinki-Malmin 

lentoasema sekä Ruotsissa Tukholman Arlanda ja Linköping, Norjassa Bardufoss. 

 

AVI TRAINEE –OHJELMA  
 
Oletko insinööriopinnoissasi hyvässä vauhdissa ja aidosti kiinnostunut ilmailusta?  
Haluat siis palavasti päästä soveltamaan oppimaasi käytännössä? Unelmoitko 
paikasta, jossa huippuosaajien tiimi puhaltaa yhteen hiileen?  
Kaksivuotinen Patrian AVI Trainee -ohjelma tarjoaa Sinulle näköalapaikan 
ilmailuliiketoimintaan. 
 
AVI Trainee on Patrian Aviation-liiketoiminnan rekrytoiva koulutusohjelma teknistä 
korkeakoulututkintoa suorittaville, pian valmistuville tai jo valmistuneille. Ohjelman kautta 
valmennamme tulevaisuuden huippuosaajia ilmailuteknologian asiantuntijoiksi ja toimintojen 
vetäjiksi. Jos opintosi ovat kone- tai lentokonetekniikan, avioniikan, diesel- tai 
kaasuturbiinimoottorien tai niiden korjauskehitysmenetelmien alalta, innostut haasteista ja 
vastuusta ja olet pitkäjänteisesti kiinnostunut ilmailusta, voit olla AVI Trainee. Sinulla on halua, 
asennetta ja kärsivällisyyttä oppia uutta, hyvät sosiaaliset taidot, kielitaitoa sekä reipas työote. 
Saat AVI Traineena näköalapaikan, jossa työkaverisi ovat alan huippuasiantuntijoita sekä 
monipuoliset mahdollisuudet osoittaa kehityspotentiaaliasi.  

Mitä tarjoamme 

Kesäharjoittelujaksot vuosille 2015-2016 yhteensä kestoltaan noin 5-10 kk. Tämän lisäksi 
Trainee-ohjelmassa toteutetaan Patrian Aviation-liiketoiminnan eri yksiköissä Jämsän 
Hallissa, Nokian Linnavuoressa ja Tampereella perehdytystä tuotannon asiantuntijatehtäviin, 
toimintojen esittelyä sekä opintoja tukevat projektityöt. Harjoittelijoille osoitetaan 
henkilökohtaiset mentorit ja verkostoitumista ryhmänä tuetaan. Heidän opintomenestystään ja 
kehittymistään arvioidaan ohjelman aikana. Korkeakouluopinnoissaan ja Trainee-ohjelmassa 
menestyneillä on hyvät mahdollisuudet saada stipendi ulkomaanopintoihin oman oppilaitoksen 
kautta sekä vakituinen työpaikka Aviation-liiketoiminnassa.  

Harjoitteluajalta palkkaa 

AVI Trainee -koulutusohjelma on luotu siten, että koulutettava saa parhaan mahdollisen 
kokonaiskuvan Aviation-liiketoiminnasta. Sitoudumme koulutettaviin tarjoamalla jokaiselle 
määräaikaisen työsopimuksen kesäharjoittelujaksolle ja sen ajalta kuukausipalkan.  

Hae 1.3.2015 mennessä 

AVI Trainee -haku käynnistyy 26.1.2015 - hakuilmoitus on jo julkaistu! Täytä hakemuksesi 
1.3.2015 mennessä osoitteessa www.patria.fi. Liitä mukaan opintorekisteriote, todistukset 
sekä CV. Valinnat noin 5-10 hlön AVI Trainee -ryhmään vahvistetaan huhtikuun aikana. 
Valintakriteereinä korostetaan aitoa teknistä ja konseptuaalista huippukyvykkyyttä, 
halukkuutta työskennellä osana tiimiä sekä asiakasläheistä, ratkaisukeskeistä ja 
aikaansaavaa toimintaotetta.  

Tule tapaamaan meitä myös rekrytointitapahtumiin! 

Contact Forum Helsinki Kaapelitehdas   29.1.2015 
Yrityspäivät Tampere TTY      5.2.2015 

Lisätietoja: Patria Aviation HR Riitta Honkanen-Vaheri, etunimi.sukunimi@patria.fi 


