“Haluamme tehdä asioinnistasi meillä mahdollisimman
helppoa ja vaivatonta. Esimerkiksi asiakkaaksi
ilmoittautuminen onnistuu omalla kotikoneella. Aulassa
jonottaminen hikinen vuoronumerolappu kourassa
on kohta katoavaa kansanperinnettä.”
- Jarmo Ukkonen, Uudenmaan TE-toimiston johtaja

Monipuoliset
TE-palvelut
verkossa

Uudenmaan TE-toimisto

Etsitkö työpaikkaa tai tarvitsetko
osaavaa työntekijää? Uudenmaan työ- ja
elinkeinotoimisto on juuri Sinua varten!
Asiointi TE-toimiston kanssa sujuu
nyt helposti verkossa, olitpa sitten
henkilöasiakas tai työnantaja.
Tule käymään meillä osoitteessa
www.te-palvelut.fi/uusimaa.
Oma asiointi -palvelu kokoaa yhteen kaikki TEtoimiston henkilöasiakkaalle tarjoamat palvelut.
Palvelun saat käyttöösi verkkopankkitunnuksilla tai
sirullisella henkilökortilla. Tutustu palveluihimme
osoitteessa www.te-palvelut.fi/uusimaa.

Kaikki tämä yhden
klikkauksen takana!
ffOma työnhaku – Aloita työnhakusi ja ilmoita
tilanteesi muutoksista.

Asiointi TE-toimistoissa on muuttunut TE-palveluuudistuksen myötä. Palvelemme nyt ensisijaisesti verkossa. Ota osoitteemme talteen, niiden kautta löydät
kaikki palvelumme!

ffCV-netti – Kirjoita ja julkaise esittely omasta
osaamisestasi
ffOma suunnitelma – TE-toimisto laatii kanssasi suunnitelman työnhaun onnistumiseksi.
Voit seurata suunnitelmassa sovittuja tehtäviä ja
päivittää tehtävien tuloksia tässä palvelussa.

Uudenmaan TE-toimisto on myös Facebookissa
Seuraa meitä niin saat aina tuoreimmat tiedot työelämän kuulumisista!
www.facebook.com/uudenmaantetoimisto
ffwww.te-palvelut.fi
ffwww.te-palvelut.fi/uusimaa
ffwww.te-palvelut.fi/cvhaku
ffwww.te-palvelut.fi/nuoret
ffwww.yrityssuomi.fi
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ffOmat työttömyysturvatiedot – Katsele annettuja lausuntoja, vastaa selvityspyyntöihin ja
seuraa, miten selvityksesi käsittely etenee.
ffTyövoimakoulutus – Etsi sopivia työvoimakoulutuksia, hae koulutukseen ja seuraa, miten valintaprosessi etenee.
ffStarttiraha – Hae starttirahaa yritystoiminnan
alkuvaiheeseen ja seuraa, miten hakemuksesi
käsittely etenee tai hae myönnetty tuki maksatushakemuksella.

“Verkkopalvelumme kautta työnantajakin löytää kätevästi
osaavia työntekijöitä. Käypä vilkaisemassa, löydätkö
sopivaa ehdokasta CV-netistämme tai laita työnhakuilmoitus
verkkosivuillemme!”
- Jarmo Ukkonen, Uudenmaan TE-toimiston johtaja

Työnantajan sähköiset
asiointipalvelut
Työnantaja, ota käyttöösi maksuttomat
sähköiset asiointipalvelumme.
Tutustu palveluihimme osoitteessa
www.te-palvelut.fi/uusimaa.

Kaikki nämä yhden
klikkauksen takana!
ffIlmoita työpaikka, muuta tai poista työpaikkailmoitus
ffCV-netti – Selaa työnhakijoiden CV:itä
ffCV-netti – Selaa työnhakijoiden CV:itä
ffCV-vahtipalvelu – Saat tiedon kiinnostavista
uusista CV:istä sähköpostiisi
ffTyövoimakoulutukset – Kun tarvitset osaavaa
työvoimaa, näet meneillään olevat työvoimakoulutukset TE-toimiston sivuilta. Selaa meneillään
olevia koulutuksia ja samalla näet myös kouluttajien yhteystiedot

Yrittäjäkumppanin tai jatkajan haku
Tarvitsetko jatkajaa yrityksellesi tai yrittäjäkumppania,
joka voisi vaikka myöhemmin toimia yrityksesi toiminnan jatkajana? Avoimet työpaikat -palvelun avulla löytää myös yrittäjiä.
Avoimet työpaikat -palvelussa voit etsiä kumppania
myös osuuskuntaan ja franchising-ketjuun. Voit löytää
yrittäjän esimerkiksi olemassa olevaan liikeideaan perustuvaan yritykseen.

Palkkatuki
Voit saada tukea työntekijän palkkaamiseen. Hae palkkatukea ja sen maksatusta verkkopalvelussamme.
Verkkopalvelun käyttöönotto edellyttää verohallinnon
ylläpitämän Katso-tunnisteen.

