
Työnhakuvalmennus LinkedIn / jatko:

Työnhakuvalmennus: 

Kesto:
2-5 päivää, valmennuspäivät

ajoittuvat välille 
kello 9:00 – 16:00

Paikka:
Verkossa Google meet -

verkkoympäristössä

Ajankohta:
Työnhakuvalmennus alkaa

kello 9.00 ja valmennuspäivien
tarkempi aikataulu sovitaan

aloituspäivänä.

ILMOITTAUTUMINEN:
Tarkemmat sisällöt, aikataulut sekä
ilmoittautuminen Pohjois-Pohjanmaan
TE-toimiston 

LISÄTIETOJA:
Kirsi Pajamäki
Vastuuvalmentaja
kirsi.pajamaki@edu.arffman.fi, 044 901 6355  tapahtumakalenterin kautta

Työnhakuvalmennus LinkedIn / alkeet:
Valmennuksen tavoitteena on antaa tietoa ja tukea
työnhaun tehostamiseen, teemana LinkedIn
työnhaussa. Ota Linkkari haltuun ja verkostot
käyttöön! Ryhmä on suunnattu heille, joilla
LinkedInin käyttö on vasta alussa. Voit olla joko
vasta miettimässä tilin perustamista tai sinulla voi
olla jo tili, mutta se on vielä vähäisellä käytöllä.
Tavoitteena on käydä läpi LinkedInin
käyttötarkoituksia, tilin perustamista ja tiliasetuksia,
luoda oma profiili sekä käynnistää verkostoituminen.
Saat myös vinkkejä oman näkyvyyden ja
aktiivisuuden lisäämiseen. Lisäksi saat palautetta
profiilistasi. Valmennus on jaksotettu 3 päivälle.
Erinomainen aloitus LinkedInin käyttöön! 

Työnhakuvalmennuksen tavoitteena on antaa tietoa ja tukea työnhaun tehostamiseen. Keskeisiä teemoja ovat työnhaun strategia, oman
osaamisen tunnistaminen ja sanoittaminen, työnhaun asiakirjat kuten CV, työnhaun eri kanavat, oman osaamisen markkinointi, työhaastattelu sekä
työllistymisen eri tukikeinot. Saat henkilökohtaista palautetta CV:stäsi. Valmennus on jaksotettu 4 päivälle. Työnhaun tiivis tietopaketti ja tehostus! 

Valmennuksen tavoitteena on antaa tietoa ja tukea
työnhaun tehostamiseen, teemana LinkedIn
työnhaussa. Hyödynnä LinkedIniä monipuolisesti
verkostoitumisessa, osaamisen markkinoinnissa sekä
työnhaussa! Ryhmä on suunnattu heille, jotka
käyttävät jo LinkedIniä, mutta toivovat lisäbuustia tilin
hyödyntämiseen. Käydään tarkemmin läpi, miten
LinkedInistä saa enemmän irti, miten vahvistaa omaa
näkyvyyttä ja löydettävyyttä sekä miten laajentaa
verkostoja. Sukelletaan myös hyvien postausten
saloihin sekä pohditaan sitä, millaista kuvaa itsestä
annat ja haluat antaa. Käydään läpi työnhaun
asiasanoja ja oman profiilin monipuolistamisen
keinoja. Valmennus on jaksotettu 3 päivälle. Saat
myös palautetta profiilistasi. 

SISÄLTÖ

Työnhakuvalmennus on suunnattu Pohjois-Pohjanmaan alueen työnhakijoille. Valmennus on maksuton.
Ryhmä toteutetaan kokonaan verkossa. Päiviin sisältyy ohjattua toimintaa sekä itsenäisiä tehtäviä.
Valmennuksen kestot vaihtelevat valmennuskohtaisesti, 2-5 päivän välillä. Ryhmän päättymisen jälkeen
sinulla on tarvittaessa mahdollisuus henkilökohtaiseen ohjauskeskusteluun valmentajan kanssa. 

Työnhakuvalmennus
verkossa  

Pohjois-Pohjanmaa 

Työnhakuvalmennus - kohti oppisopimusta
Onko sinulla kiinnostusta ja valmiutta pohtia oppisopimusopiskelua omana reittinä kohti työelämää? Valmennuksen tavoitteena on antaa tietoa
ja tukea sopivan alan pohdintaan sekä oppisopimuspaikan hakuun. Saat tietoa oppisopimusopiskelusta, tukea oman osaamisen sanoittamiseen
sekä urasuunnitteluun sekä vinkkejä työnantajien kontaktointiin ja oppisopimuspaikan hakemiseen.

https://toimistot.te-palvelut.fi/pohjois-pohjanmaa/tapahtumat

