Vinkkejä
työnhakuun
Haluatko löytää unelmiesi työpaikan? Onko sinulla kiikarissa lisäansiot? Tahdotko työskennellä opintojen
ohessa? Työhaussa on taustalla paljon erilaisia elämäntilanteita. Eri tilanteisiin voi sopia parhaiten aivan
erilaiset työnteon muodot. Menestyksekäs työnhaku on monien asioiden summa. Mukana on usein
ripaus tuuriakin. Koostimme tähän muutamia asioita, joita haluamme nostaa esiin ja joista toivomme
olevan apua työnhakuprosessissa.
• Ole aktiivinen!
• Panosta oman osaamisen ja tavoitteiden kiteyttämiseen!
• Kartoita tarpeeksi laajasti itselle sopivia vaihtoehtoja!
Kiteytä oma osaamisesi
Tästä se kaikki lähtee. Jotta voimme saada haluamamme työpaikan, täytyy meidän pystyä
kiteyttämään oma osaamisemme potentiaaliselle työnantajalle. Tämä voi olla monesti
haastavaa. Voi tuntua siltä, että enhän minä
nyt niin erityisen hyvä ole missään. Mutta
meistä kaikista löytyy talenttia, joka täytyy
vain osata tuoda esille. Keskity ja mieti rauhassa omia vahvuuksiasi. Oletko esimerkiksi
perheenäitinä tottunut pyörittämään huushollia parin lapsen kera. Olet varmasi melkoinen haka organisoimaan ja stressinsietokykyä
löytyy. Tai tykkäätkö tehdä pienoismalleja
vapaa-ajallasi. Olet tällöin varmasti parhaimmillasi tarkkuutta ja huolellisuutta vaativissa
tehtävissä. Panosta siihen, että saat kiteytettyä osaamisesi. Työnantajat arvostavat sitä,
että tiedät mitä osaat, ja tiedät mitä haluat.
Aktiivisuus
Työnhaku vaatii aktiivisuutta. Aktiivinen työnhaku vie aikaa ja sitä voi jo itsessään sanoa
kokopäivätyöksi. Riippuu siitä, kuinka joustava olet työpaikan suhteen. Harvat meistä
tosiaan päätyvät jo mainittuun unelmiensa
työhön heti työuran alussa. Älä lannistu, vaik-

ka heti ei tärppäisikään. Vanha sanonta, kyllä tekevälle töitä löytyy, pitää yllättävän hyvin paikkansa.
Salapoliisityö
Kun puhutaan unelmien työpaikan saamisesta,
joudutaan tekemään hieman salapoliisityötä.
Mieti, millaisia arvoja haluat työnantajasi jakavan. Mitä asioita työnantajassa arvostat? Etsi
yrityksiä, jotka jakavat kanssasi näitä asioita.
Yrityksen nettisivut ja somakanavat antavat paljon informaatiota yrityksen arvoista ja toiminnasta. Kun löydät unelmiesi työpaikan, tarkista
esimerkiksi somesta, onko yrityksesi edustajia
paikalla tapahtumissa, joita paikkakunnallasi
järjestetään. Kuten arvaatkin, varmaan löydät
itsesi samasta tapahtumasta. Tai näkyykö sosiaalisen median postauksissa, että työpaikalla
lounastetaan tietyssä ravintolassa? Saatat käydä
itsekin lounaalla samassa paikassa ja mahdollisesti tutustua työnantajan edustajiin. Mihinkään
”stalkkerihommaan” emme yllytä, mutta fiksusti hoidettuna pieni salapoliisityö voi olla avain
unelmien työpaikan saavuttamiseen. Tärkeintä
tässäkin on se, että itse tiedät mitä haluat.

Mieti sopivia vaihtoehtoja
Pohdi omaa elämäntilannettasi ja mieti, mitkä
alat ja työnteon muodot voisivat sopia sinulle.
Pidä mieli avoinna, sillä jos lähdet kokeilemaan
jotain uutta ja erilaista. voit yllättyä positiivisesti ja löytää ihan uusia näkökulmia omaan unelmatyöhösi. Ole valmis ottamaan vastaan esimerkiksi määräaikaisia työsuhteita ja tai kokeile
vuokratyötä. Esimerkiksi vuokratyö on työmuotona äärimmäisen joustava ja pääset halutessasi kokeilemaan uusia työtehtäviä ja tai kokonaan
uutta alaa. Puhumattakaan siitä, että saat itse
täysin vaikuttaa siihen, milloin ja kuinka paljon
töitä haluat tai pystyt tekemään.
Työnhakukanavat
Työnhakukanavia on nykyään runsaasti. Yritykset
ilmoittavat työpaikkoja niin printtimediassa kuin
omilla nettisivuillaan ja sosiaalisessa mediassa.
Netin työnhakusivustot kokoavat yhteen runsaasti avoimia työpaikkoja. Käy rekrytapahtumissa ja -messuilla. Kysele omasta tuttavaverkostostasi mahdollisia avoimia työpaikkoja. Ennen
kaikkea ole aktiivinen, voit tehdä salapoliisityötä
ja olla suoraan yhteydessä yrityksiin, joihin todella haluat töihin. Järjestetä tapaaminen omalla aktiivisella toiminnallasi. Tämä näyttää myös yrityksen edustajille, että todella haluat paikan ja olet
valmis näkemään hieman lisävaivaa saadaksesi
sen.
Panosta hakemukseen ja CV:hen
Kuten aiemmin mainitsimme, oman osaamisen
kiteyttäminen on keskiössä työnhaussa. Työnantajat saavat rekrytointiprosessin aikana usein
suuren määrän hakemuksia ja ansioluetteloita. Rekrytoijat harvoin jaksavat lukea pitkiä tarinoita toisensa perään, joten kerro lyhyesti ja
ytimekkäästi, miksi sinun osaamisesi olisi tehtävässä avuksi. Kun olet itsellesi kiteyttänyt
oman osaamisesi tärkeimmät seikat, on ne paljon
helpompi tuoda esille hakemuksessasi. Sinun tulisi erottua joukosta. Pidä huoli, että hakemus ja
ansioluettelo ovat siistejä, selkeitä ja ajan tasal-

la. Yksi hyvä keino erottua, on tehdä lyhyt työnhakuvideo. Videot ovat kasvattaneet suosiotaan
viime aikoina, sillä niistä hakijan persoonallisuus
tulee hyvin esille ja niitä on virkistävää katsoa
pelkän hakemusmeren lukemiseen verrattuna.
Yritykseen voi myös soittaa, ennen tai jälkeen
hakemuksen lähettämistä. Voit kysyä lisää tarjotusta tehtävästä tai tiedustella hakuprosessin etenemisestä. Näit voit jäädä positiivisesti
työnantajan mieleen. Älä kuitenkaan soita vain
soittamisen ilosta, vaan kysy relevantteja kysymyksiä.
Muista tehdä aina räätälöity hakemus. Älä lähetä
pelkkää yleistä hakemusta useaan paikkaan. Poikkeuksena esimerkiksi henkilöstöpalveluyritykset, joihin yleisen hakemuksen lähettäminen on
suositeltavaa. Henkilöstöpalveluyritykset ottavat aina hakijoihin yhteyttä ja yhdessä suunnitellaan hakijalle parhaiten sopivia työtehtäviä.
Valmistaudu työhaastattelua varten
Työhaastattelu on mahdollisuutesi varmistaa
työpaikka itsellesi. Haastattelu on aina jännittävä paikka, joten siihen kannattaa valmistautua
hyvin. Haastattelun tärkein tehtävä, kuinka hyvin
sopisit avoinna olevaan tehtävään ja kuinka motivoitunut olet.
Myös haastattelua varten kannattaa tehdä pienimuotoista salapoliisityötä. Etsi tietoa yrityksestä, sen ajankohtaisista asioista tai asioista,
jotka kiinnostavat sinua eniten. Kertaa mielessäsi oma (kiteytetty) osaamisesi. Tee haastattelijalle selväksi, miksi haet tätä paikkaa, mikä sinua
tarjotussa tehtävässä motivoi. Mieti tarkentavia kysymyksiä, joita aiot esittää kun saat tähän
mahdollisuuden.
Muista myös käyttäytymisen perusasiat. Ensivaikutelman voi antaa vain kerran. Saavu paikalle ajoissa, pukeutuneena tarjotun tehtävän
ja työnantajan mukaisesti. Muista ottaa mukaan
hakemuksesi sekä koulu- ja työtodistuksesi.

