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Paranna työnhakutaitojasi netissä!
joBitti – älä jää jobitta!

joBitti – työnhaun verkkopalvelut on tarkoitettu kaikenikäisille, jotka haluavat parantaa työnhakutaitojaan. Verkossa
työskentely on ajasta ja paikasta riippumatonta, joten
voit osallistua ryhmään myös työn ja opiskelun ohessa.
Pääpaino ryhmässä on keskusteluilla, kokemusten jakamisella ja uusien näkökulmien etsimisellä.
joBitilla on kahdenlaisia ryhmiä,
joista voit saada apua työnhakuusi.
ffNeljän viikon työnhakuryhmä
ffKahden viikon CV-workshop
joBitti järjestää muitakin ryhmiä
yhteistyökumppaneiden kanssa ja
niistä saa lisätietoa meidän sivuilta.

Kuten kaikki työskentely,
työnhakuryhmätkin vaativat
aktiivisuutta, jotta ne palvelevat
Sinua mahdollisimman hyvin.
Osallistu jokaisena päivänä,
sinulle sopivana ajankohtana.
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Neljän viikon työnhakuryhmä
Kesto ja sisältö?
Neljä viikkoa kestävässä työnhakuryhmässä käydään kattavasti läpi useita työnhaun osa-alueita. Jokaisella viikolla
on oma teemansa. Aktiivisuudellasi vaikutat hyvin paljon
antiin, jota ryhmästä saat ja mihin lopputulokseen pääset.

ffViikko 1: Suunnittelu ja tiedonhankinta
ffViikko 2: Osaaminen ja verkostot
ffViikko 3: Työnhakuasiakirjat
ffViikko 4: Haastattelu

Kuka voi osallistua?
Palvelu on avoin kaikenikäisille. Se on maksutonta ja osallistuminen on vapaaehtoista. Voit osallistua esimerkiksi
työn, opiskelun tai vaikkapa työharjoittelun ohessa.
Verkossa toteutetun työnhakuryhmän etuna on myös, että
se on käytettävissäsi 24/7. Sinulle jää myös enemmän
aikaa pohdintaan, sekä materiaalia myös kotiin vietäväksi.
Se miten paljon aikaasi käytät työnhakuun, on aktiivisuudestasi kiinni.
Mitä hyödyt?
Pääset keskustelemaan eri työnhaun osa-alueista ryhmässä ja kartoittamaan uusia mahdollisia tapoja löytää töitä
sekä markkinoimaan osaamistasi työnantajille. Saat tutorin
ja ryhmän tuen, joka on käytettävissäsi neljän viikon ajan.

Kahden viikon CV-workshop
Kesto ja sisältö?
CV-workshop on kahden viikon mittainen työnhakuryhmä.
Tavoitteena on avartaa tietämystä, millaisia eri työnhakuasiakirjoja voi käyttää apuna työnhaussa.
Ryhmässä on tarjolla aineistoja, malleja ja esityksiä liittyen
työnhakuasiakirjoihin. Ne ovat tarkoitettu ajatuksen herättäjiksi, joten voitte vapaasti keskustella erilaisista malleista
ja niiden hyödyntämisestä työnhaussa.
Jokainen ryhmäläinen saa henkilökohtaista palautetta
omista asiakirjoistaan. Työnhakuasiakirjojen laadinnassa
ei ole absoluuttisen oikeaa mallia olemassa, joten lähinnä
mielikuvitus on rajana. Eri työnantajatkin arvostavat usein
erilaisia hakemuksia, joten varastossasi voi olla erilaisia
malleja. Tehtäväksesi jää arvioida, mikä on soveliasta.
Konkreettisin asia on, että workshopin lopuksi olet tyytyväinen työnhakuasiakirjoihisi.
Kuka voi osallistua?
Ryhmään mahtuu 15 osallistujaa. Ei ole väliä oletko työttömänä, työssä vai koulussa, mukaan vaan!
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Odotamme aktiivisuutta ja
avointa mieltä osallistujilta.
Tervetuloa tuunaamaan
työnhakuasiakirjojasi
CV-workshoppiin!

Mitä tarvitset osallistuaksesi ryhmään?
ffTietokoneen ja nettiyhteyden
ffRiittävän suomen kielen taidon
ffAktiivisuutta ja avointa mieltä
joBitti – työnhakuryhmät toteutetaan suljetussa oppimisympäristössä, joten muut netin käyttäjät eivät voi seurata keskusteluja. Verkkoryhmässä käydyt keskustelut
ovat luottamuksellisia.

Tykkää Facebookissa,
seuraa Twitterissä
ffLöydät meidät sosiaalisesta mediasta. Seuraa
blogiamme verkkosivulla, löydät sieltä vinkkejä
ja ajankohtaisia työmarkkinauutisia.

ffVoit seurata meitä myös Facebookissa
facebook.com/jobitti, jonne postaamme ajankohtaisia asioita työmarkkinoilta, rekrytoinneista
ja esimerkiksi Sinun ammattialasi tiimoilta.

ffTwitteristä löydät viserryksiämme @jobitti.
Seuraa ajankohtaisia twiittejämme, kommentoi,
vinkkaa ja keskustele niistä.
Kysy lisää joBitti -työnhaun verkkoryhmistä
sähköpostilla: jobitti@te-toimisto.fi

CV-netti – anna työnantajan löytää sinut
Laita oma työnhakuilmoitus nettiin – ilmaiseksi. CV-netin
käyttöön tarvitset vain verkkopankkitunnukset ja nettiyhteyden.
Käymme läpi verkkoryhmissä myös CV-nettiä. Mitä laitat CV-nettiin? Miten työnantaja löytää sinut CV-netistä?
Millaisia kokemuksia sinulla on? CV-netti on avoin palvelu
kaikille!

Puhelinpalvelu opastaa sinua
Kun haluat neuvontaa opiskeluun liittyvissä asioissa,
opintojen rahoituksessa tai tietoa eri ammateista ja
niihin johtavista koulutuksista, ota yhteyttä koulutusneuvontaan.
ffKoulutusneuvonta 0295 020 702
ma-pe klo 9–16.15,
koulutusneuvonta@te-toimisto.fi
Kun tarvitset apua ura- tai ammatinvalinta-asiassa tai työtai opiskeluongelmissa ota yhteyttä uraohjaukseen:
ffUraohjaus 0295 020 720
Ilman ajanvarausta maanantaisin ja torstaisin
klo 12 –16. Muulloin ajanvarauksella:
tyolinja.uraohjaus@te-toimisto.fi

Ilmoittaudu mukaan
tai katso lisätietoja
osoitteesta:
te-palvelut.fi/jobitti
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