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Bli en bättre jobbsökare på webben!
joBitti – lämna inte utan jobb
joBitti – jobbsökartjänster på webben är tänkt för alla som
vill bli bättre på att söka jobb. Eftersom gruppen fungerar
på nätet kan du delta oberoende av tid och plats, och vid
sidan om jobb och studier. Tyngdpunkten i gruppen lägger
vi på diskussioner. Vi delar med oss av våra erfarenheter
och söker nya synvinklar.
joBitti erbjuder två olika grupper som
kan hjälpa dig med jobbsökningen.
ffFyra veckors jobbsökargrupp
ffTvå veckors CV-workshop

Precis som med allt jobb, så
kräver jobbsökargrupperna
också aktivitet för att de ska
tjäna dig så bra som möjligt.
Delta varje dag, på en
tidpunkt som passar dig.
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Fyra veckors jobbsökargrupp
Längd och innehåll?
I gruppen som räcker fyra veckor går vi uttömmande
igenom flera delområden inom jobbsökningen. Varje vecka
har ett eget tema. Genom din egen aktivitet kan du inverka
på den utdelning du får från gruppen och vilket slutresultat
du når.

ffVecka 1: Planering och informationssökning
ffVecka 2: Kunnande och nätverk
ffVecka 3: Jobbsökardokument
ffVecka 4: Intervju

Vem kan delta?
Tjänsten är öppen för alla och deltagandet är frivilligt. Du
kan t.ex. delta vid sidan om arbete, studier eller arbetspraktik. Att delta i gruppen kostar ingenting.
Fördelen med att delta i jobbsökargruppen via webben är
att den är öppen 24/7. Du får mera tid för att reflektera,
samt material du kan ta med dig hem. Hur mycket tid du
satsar på jobbsökningen är upp till dig själv.
Vilken är nyttan med att delta?
Du kan diskutera de olika faserna i jobbsökningen och
kartlägga nya möjligheter att hitta jobb och marknadsföra
ditt kunnande till arbetsgivare. Du får under fyra veckors tid
tutorns och gruppens stöd.

Två veckors CV-workshop
Längd och innehåll?
CV-workshop är en två veckor lång jobbsökargrupp. Syftet
med gruppen är att bredda kunskaperna om vilka olika
jobbsökardokument man kan använda sig av i jobbsökningen.
I gruppen erbjuds material, modeller och presentationer
angående jobbsökardokumenten. De är tänkta att väcka
tankar, så att ni fritt kan diskutera olika modeller och utnyttja dessa i jobbsökningen.
Vi strävar alltid efter att ge så konkret feedback som möjligt. När det gäller att göra upp jobbsökardokument så finns
det inga absolut rätta modeller, så egentligen är det endast
fantasin som sätter gränser. Arbetsgivarna brukar uppskatta olika ansökningar, så det är bra att ha olika modeller på
lager. Din uppgift blir att bedöma, vad som är lämpligt. Det
viktigaste är att du är nöjd med dina jobbsökardokument.
Vem kan delta?
I en grupp ryms 15 personer. Det spelar ingen roll om du är
arbetslös, i jobb eller studerande, det är fritt fram att delta!
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Vi förväntar oss aktivitet
och öppet sinne.
Välkommen med i CV-workshoppen för att stajla dina
jobbsökardokument.

Vad behöver du för att kunna delta
i gruppen?
ffEn dator och internetförbindelse
ffTillräckliga kunskaper i svenska
ffAktivitet och öppet sinne
joBitti-jobbsökargrupperna genomförs på en sluten läroplattform, så inga andra på nätet kan se de diskussioner
som förs i gruppen. De diskussioner som förs i gruppen
är konfidentiella.

Gilla oss på Facebook, följ oss på Twitter

CV-netti – hjälper arbetsgivaren hitta dig
Du kan lämna din jobbansökan i arbets- och näringstjänsternas avgiftsfria CV-netti. För att kunna lämna en jobbsökningsannons på CV-netti behöver du dina nätbankkoder och tillgång till internet.
I jobbsökargrupperna går vi igenom CV-netti. Vad skriver
du i CV-netti? Hur kan arbetsgivarna hitta dig i CV-netti?
Vilka erfarenheter har du? CV-netti är en tjänst öppen för
alla!

ffDu kan hitta oss på de olika sociala medierna. Följ
vår blogg på vår webbplats (på finska), där kan du
hitta tips och nyheter om arbetsmarknaden.
ffFölj oss på Facebook: facebook.com/jobitti
(på finska). Där postar vi aktuell information från
arbetsmarkanden om rekryteringar och kanske
just om din bransch.
ffPå Twitter kan du hitta oss på @jobitti (på finska).
Följ våra aktuella tweetar, kommentera, ge tips och
diskutera.

Telefontjänsten handleder dig
När du vill ha råd och vägledning i frågor som gäller
studier, finansiering av studier samt information om olika
yrken och utbildningar ta kontakt med utbildningsrådgivningen.
Utbildningsrådgivning 0295 020 712
må-fre kl. 9–16.15
utbildningsradgivning@te-byran.fi

Du kan fråga mera om joBitti-jobbsökargrupper
på webben på adressen: jobitti@te-toimisto.fi

Anmälan och mera
information hittar du
på adressen:
te-tjanster.fi/jobitti
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