
Haku päälle: Tekniikka ja teollisuus
Kenelle: Sinulle joka olet etsimässä työtä tekniikan ja teollisuuden  
toimialalta.

Valmennuksen kuvaus: Haku päälle- valmennus on 
rekrytointipainotteinen työnhakuvalmennus tuon tavoitteen 
saavuttamiseksi. Löydämme yhdessä juuri sinun tilanteeseesi 
parhaiten soveltuvan konkreettisen ratkaisun. Valmennus sisältää 
yksilö- sekä ryhmävalmennusta.

Mitä valmennuksessa tehdään: Valmennuksen aikana kartoitam-
me osaamisesi, vahvuutesi sekä työnhakusi tilanteen. Mikä on ta-
voitteesi ja minne on realistista työllistyä. Tutustumme työnantajiin 
sekä erilaisiin työllistymisen vaihtoehtoihin, tehdään työnhaullesi 
suunnitelma ja etsitään yhdessä työtä sekä vastauksia työllistymi-
seen liittyviin kysymyksiin.

Kesto: Valmennus järjestetään yhdenjaksoisena palveluna,  
jonka kesto on 7 päivää.  

Lisätietoja
hakupaalle@arffman.fi
www.arffman.fi/hakupaalle-tekniikka-ja-teollisuus

Ilmoittautuminen 
Ota yhteyttä TE-toimistoon

Arffman on paras polkusi 
työhön. Toimimme 

sinnikkäästi ja määrätietoisesti 
löytääksemme sinulle sopivan 

työllistymisratkaisun. 
Tervetuloa mukaan!

Ammattialat

• kone- ja metalliala
• sähkö- ja automaatio
• talon- ja maanrakennus
• logistiikka- ja kuljetusala
• kiinteistö- ja kunnossapito
• talotekniikka, varastoala
• tekstiili- ja graafinen ala
• maa- ja metsätalous
• puuala, puutarha-ala
• kemian
• fysiikan ja biologian ala
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