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Suomen kielen opettajaksi koulutusvientiyritykseen 

Oletko kiinnostunut työskentelemään kansainvälisten opiskelijoiden kanssa? Haluatko olla 

mukana ratkaisemassa osaajapulaa sekä luomassa kansainvälisempää Suomea? 

 

Meidän tarina 

Edunation (www.edunation.co)  on vuonna 2017 perustettu vahvassa kasvussa oleva suomalainen 

koulutusvientiyritys, joka auttaa kansainvälisiä opiskelijoita suomalaisiin korkeakouluihin, 

ammattikouluihin sekä tuo osaavaa työvoimaa maahan. Autamme opiskelijoita valmistautumaan 

opintoihin ja työelämään Suomessa tarjoamalle heille valmistavia suomen kielen opintoja. 

Mistä tehtävä koostuu? 

Etsimme innokasta suomen kielen opettajaa suunnittelemaan ja opettamaan alkeiskursseja 

Suomeen tuleville kansainvälisille opiskelijoille. Tehtävänäsi on suunnitella opetusmateriaaleja 

verkko-oppimisalustallemme. Työtehtävät pitävät sisällään ainakin seuraavaa: 

• Opetusmateriaalien ja kurssikokonaisuuksien valmisteleminen verkko-

oppimisalustallamme 

• Verkko-oppituntien suunnittelu ja toteutus 

• Opetustavoitteiden ja arvioinnin kriteerien määrittäminen 

• Arvioinnin toteuttaminen 

• Opiskelijoiden ohjaus ja säännöllinen yhteydenpito 

• Muut hallinnolliset tehtävät 

Mitä odotamme sinulta? 

Aikaisempi kokemus verkko-opintojen suunnittelusta katsotaan eduksi, mutta ei ole 

välttämätöntä. Tärkeintä on kiinnostus ja innostus kansainvälisten opiskelijoiden kanssa 

työskentelemiseen sekä suomen kielen opettamiseen. Työ sopii hyvin myös vastavalmistuneelle. 

 

• Korkeakoulututkinto 

• Kokemus suomen opetuksesta sekä aikaisempi kokemus opetusmateriaalien ja kurssien 

suunnittelusta katsotaan eduksi 

• Kiinnostus verkko-opetukseen ja sen kehittämiseen 

• Erinomaiset vuorovaikutustaidot sekä sujuva englannin kielen taito 

• Itsenäinen työote ja kyky kantaa vastuuta on edellytys työssä pärjäämiselle 

• Joustavuus työtehtävien suhteen 
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Miten työnteko tapahtuu? 

Työnteko tapahtuu joustavasti etänä ja/tai toimistollamme Tampereella. Suurin osa 

opiskelijoistamme asuu Aasiassa ja Afrikassa ja työn sijainti voi olla myös kokonaan tai osittain 

esim. Filippiineillä, jossa myös osa tiimistämme työskentelee. Työ on kokoaikainen ja toivottu 

aloitusaika olisi mahdollisimman pian. 

Mitä tarjoamme sinulle? 

• Ainutlaatuisen työtehtävän, jossa pääset kehittämään uudenlaista koulutusohjelmaa 

• Innostavan ja joustavan työympäristön, jossa pääset näkemään oman työsi tulokset 

• Pääset osaksi kansainvälistä ja osaavaa tiimiämme, joka on tukenasi päivittäisessä työssä 

• Merkityksellisen työn, jossa pääset edistämään kansainvälisten opiskelijoiden 

sopeutumista Suomeen 

• Joustavan työn, jonka tekeminen onnistuu kotoa käsin! 

 

Hae työtehtävää täyttämällä hakulomake nettisivuillamme 

https://www.edunation.co/contact-us/careers/. Hakuaika päättyy 20.11.2022 Paikka 

täytetään heti sopivan ehdokkaan löydyttyä. Työsuhteen aloitus mielellään joulukuussa, 

mutta viimeistään 2.1.2023. 

Kysymykset ja tiedustelut työtehtävästä pyydämme lähettämään sähköpostitse: 

careers@edunation.co. 
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