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Linkkejä työnhakuun
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin avoi-

www.te-palvelut.fi
te-palvelut.fi -palvelusta löydät mm.
 TE-toimistoihin avoimeksi ilmoitetut työpaikat ja paikkavahdin,
 CV-netti-palvelun,
 haettavana olevat työvoimakoulutukset,
 tietoa ammattien kelpoisuusvaatimuksista ja palkkauksesta,
 TE-toimistojen palvelut sekä
 sähköisen Oma asiointi –palvelun (sis.
mm. työnhakija-asiakkaaksi rekisteröitymisen ja työnhaun muutoksista ilmoittamisen).
Tutustu myös Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston verkkopalveluun:
www.te-palvelut.fi/pohjois-pohjanmaa

met työpaikat:
www.ppshp.fi/tyonhaku

Sanomalehtien rekrytointisivu:
www.oikotie.fi avoimet työpaikat, urasuunnitteluohjausta.
Muita rekrytointisivuja:
www.duunitori.fi
www.monster.fi
www.rekrytointi.com
www.kuntarekry.fi
www.duunia.net
www.careerjet.fi

Henkilöstövuokrausta

www.valtiolle.fi

www.hpl.fi Luettelo Henkilöstöpalveluyritysten

www.tyotakaikille.fi

liiton (HPL) jäsenyrityksistä

www.indeed.fi

Muita henkilöstövuokrausyrityksiä löydät haku-

www.kepa.fi/tyopaikat

koneiden (esim. Google) kautta hakusanoilla

www.empore.fi

”henkilöstöpalvelua” tai ”henkilöstövuokrausta”.

www.freelanceri.info

Oulun kaupungin avoimet työpaikat:
http://www.ouka.fi/oulu/tyo-ja-elinkeinot/avoimet-tyopaikat
Oulun yliopiston avoimet työpaikat:
http://www.oulu.fi/yliopisto/tyopaikat
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Yritysluettelot

www.osaan.fi Voit arvioida osaamistasi sinua

www.fonecta.fi

kiinnostavassa ammatissa ja selailla eri tutkin-

www.finder.fi

tojen osaamisvaatimuksia.

www.yritysopas.com
Alueellinen työmarkkinatietous

www.fennica.net
http://luettelomedia.fi

http://www.pohjois-pohjanmaa.fi/index.php?625

www.yrityshaku.net

(> Maakunnan suunnittelu ja kehittäminen > ennakointi) Pohjois-Pohjanmaan liiton työmarkkinoita koskevia ennusteita.

www.yritystele.fi

Korkeakoulujen rekrytointipalveluita
www.helsinki.fi/urapalvelut Helsingin yliopisto
www.oulu.fi (> Opiskelu > Harjoittelu, työelämä

www.ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa (> Alueen tila ja näkymät > työmarkkinat). Työllisyyskatsauksia, alueellista tilastotietoa, ammattibarometri

ja valmistuminen) Oulun yliopisto
www.uta.fi/rekrytointi Tampereen yliopisto

Muita hyödyllisiä linkkejä

www.utu.fi (> Opiskelu > Valmistumisen jälkeen

www.suomi.fi valtionhallinnon organisaatioiden

> Rekry) Turun yliopisto

ja kuntien sähköisiä asiointipalveluita sekä lo-

www.aarresaari.net Akateemiset rekrytointipal-

makkeita tulostettavassa tai sähköisesti täytet-

velut.

tävässä muodossa.

www.jobstep.net Ammattikorkeakoulujen rekry-

www.kela.fi Kela:n palvelut verkossa

tointipalvelut.

www.vero.fi Verohallinnon palvelut verkossa
www.tyj.fi työttömyyskassojen yhteisjärjestö

Ulkomaille suuntautuva työnhaku

www.sak.fi Suomen ammattiliittojen keskusjär-

www.te-palvelut.fi/eures EURES (European

jestö

Employment Services)

www.akava.fi korkeasti koulutettujen työmarkki-

eures.europa.eu avoimia työpaikkoja ja tietoa

nakeskusjärjestö

31 EU/ETA-maasta

www.sttk.fi toimihenkilökeskusjärjestö
www.tyosuojelu.fi tietoa mm. työehtosopimuk-

Tietoa ammatinvalintaan ja urasuunnitteluun

sista

www.te-palvelut.fi/avo Työ- ja elinkeinohallin-

www.tyoelake.fi tietoa työeläkkeistä

non ammatinvalintaohjelma

www.etk.fi Eläketurvakeskus

www.avosto.net/a-ura/ Aikuisten urasuunnitte-

www.oph.fi Opetushallitus

luun

www.ouka.fi Oulun kaupunki

www.ammattinetti.fi kuvauksia ammateista ja

www.kaleva.fi/tyopaikat/ Kaleva

työtehtävistä.
www.opintoluotsi.fi Opetus- ja kulttuuriministeriön koottua tietoa eri koulutusvaihtoehdoista
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