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Harjoittelijaksi Edunationin yhteistyökumppanille 
Intiaan 

Haluatko olla mukana kansainvälistämässä Suomea? Sujuuko sinulta kommunikointi englanniksi? 

Etsitkö kansainvälistä kokemusta ulkomailta? 

“During my internship, I learned how to adapt to a completely different working culture and 

developed my international communication skills. Thanks to this experience, I was also able to start 

building an international network! ”  – Ida, Edunationin harjoittelija Intiassa syksyllä 2019 

Edunation on vuonna 2017 perustettu startup, jonka tavoitteena on tehdä koulutuksesta Suomen 

suurin vientituote. Autamme suomalaisia korkeakouluja tulemaan aidosti kansainvälisiksi ja 

monikulttuurisiksi, ja teemme samalla suomalaista koulutusta tunnetuksi maailmalla. Haemme nyt 

harjoittelijaa yhteistyökumppanillemme Intiaan vähintään 3 kuukaudeksi monipuolisiin 

markkinoinnin ja viestinnän tehtäviin. Aloitusajankohta sovittavissa. 

Tehtäviisii kuuluu 

Intiassa työskentelet läheisesti Edunationin intialaisen yhteistyökumppanin kanssa, joka tekee 

Suomen koulutusta tunnetuksi Intiassa ja konsultoi paikallisia opiskelijoita suomalaisista 

korkeakouluista. Harjoittelu tapahtuu tiiviissä yhteistyössä Edunationin Suomen ja Intian tiimien 

kanssa. Edunation myös perehdyttää sinut toimialaan ennen harjoittelun alkua, joten sinun ei 

välttämättä tarvitse tuntea korkeakoulukenttää etukäteen. Pääasiallisia vastuualueitasi ovat: 

• Osallistuminen vierailuihin kouluissa, messuilla ja muissa koulutusalan tapahtumissa, joissa 

tapaat intialaisia opiskelijoita ja heidän vanhempiaan 

• Edunationin ja sen kumppanikorkeakoulujen markkinointi eri kanavissa 

• Suomi-kuvan ja suomalaisen korkeakoulutuksen tunnetuksi tekeminen 

Mitä odotamme sinulta 

Harjoittelu sopii koulutusalasta riippumatta opiskelijalle, jolla on palava halu kansainvälistyä ja 

saada konkreettista kokemusta toisessa kulttuurissa työskentelystä. Sinulla ei tarvitse olla aiempaa 

työkokemusta, mutta olet kiinnostunut oppimaan uusia taitoja ja lähdet ennakkoluulottomalla 

asenteella ulkomaille kertomaan suomalaisen koulutuksen menestyssanomaa. Tehtävässä 

menestyminen edellyttää: 

• Englannin kielen hyvää suullista ja kirjallista taitoa, sillä työympäristö on kansainvälinen ja 

työkieli englanti. 

• Sosiaalisuutta ja rohkeaa asennetta, sillä olet tekemisissä monien uusien ihmisten kanssa. 

 

 

https://www.edunation.co/studyinfinland/blog/a-dive-into-the-global-education-industry-internship-at-edunation/
https://www.edunation.co/studyinfinland/
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Mitä tarjoamme sinulle 

Tarjoamme harjoittelijalle ainutlaatuisen ja mieleenpainuvan kokemuksen Intiassa, joka on yksi 

maailman monipuolisimmista ja värikkäimmistä maista. Intiassa voit kokea maisemien ja 

kulttuurien kirjon jo yhdestäkin kaupungista käsin, eivätkä näkeminen ja tekeminen varmasti lopu 

kesken! Intia on opiskelijaliikkuvuudessa maailman ykkösmaita, ja kysyntä laadukkaalle 

korkeakoulutukselle on suurta. Harjoittelijana pääset aitiopaikalle oppimaan kansainvälisestä 

korkeakoulualasta ja saat arvokasta kokemusta Intiasta markkina-alueena. Tarjoamme 

ammattitaitoisen, joustavan ja yrittäjähenkisen työyhteisön, jossa myös harjoittelija pääsee 

vaikuttamaan omiin työtehtäviinsä ja näkemään työnsä tulokset.  

Valitulle harjoittelijalle korvataan kohdemaassa majoitus, ruokailut sekä työmatkat kohdemaassa. 

Harjoittelun kesto on 3-6 kk ja aloitus joustavasti sopimuksen mukaan, heti sopivan harjoittelijan 

löydyttyä. Hae paikkaa nettisivuiltamme löytyvällä hakulomakkeella. Tiedustelut harjoittelua 

koskien voit lähettää osoitteeseen careers@edunation.co  

Harjoittelupaikka täytetään heti sopivan henkilön löydyttyä, joten kannattaa hakea jo tänään! 

 

https://www.edunation.co/studyinfinland/contact-us/careers/
https://form.jotformeu.com/71272835420351
mailto:careers@edunation.co

