GRUNDER I JOBBSÖKNING

te-palvelut.fi

Utveckla dina kunskaper i jobbsökning!
Tid:
Plats:

24.6. – 28.6.2019
kl 9:00 – 15:15
Vaasa-opisto, Rådhusgatan 31, Vasa

Kursens innehåll:

Behöver du information om hur jobbsökning går till
nuförtiden? Tycker du det är svårt att skriva en bra
arbetsansökan eller beskriva din kompetens i ditt CV?
Vill du bli bättre på att använda olika kanaler i
jobbsökningen och även lära dig hitta dolda jobb? Om
du svarade ja, är denna kurs just för dig!
Under kursen förbättrar du dina kunskaper i
jobbsökning och får de redskap som behövs för att
självständigt kunna söka arbete. Din förståelse för
jobbsökarprocessen ökar, du lär dig använda olika
kanaler och skapa de dokument som behövs i
jobbsökningen.
Kursen innehåller individuell handledning och samtal,
gruppaktiviteter, förbättrande av jobbsökningsfärdigheter, konkret jobbsökning och bearbetning av
din fortsättningsplan. Det är möjligt att via kursen
utföra kortutbildningar som främjar sysselsättningen.
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TE-byråns e-tjänster
Arbetsmarknadsanalys och sysselsättande
branscher
Yrkesskicklighet och egna utvecklingsbehov
Kanaler för jobbsökning via webben. Skapa
och bifoga dokument till öppna
arbetsplatsannonser.
Skapa dokument för arbetssökningen
Publicera presentation i CV-netti
Dolda jobb och riktad jobbsökning
Första intryck och jobbintervju
Kontakt med arbetsgivare och det egna
uppförandet
Utarbeta förslag till egen sysselsättningsplan
via TE-byråns e-tjänst
Kortutbildningar; hygien- och serveringspass,
arbetssäkerhetskort-, certifikat för heta
arbeten, FHJ1 och/eller livräddande första
hjälpen, max. 1-2 kort för att främja
sysselsättningen

Ta med dina nätbankskoder redan
första dagen!

JOBBSÖKARTRÄNING
Hur anmäler jag mig?
Kursen riktar sig till arbetssökande vid Österbottens arbets- och näringsbyrå som behöver stöd och handledning i jobbsökningen.
Det gäller både användningen av olika kanaler i jobbsökningen, skapandet av dokument som behövs och stöd för att identifiera
de egna styrkorna.
Du kan anmäla dig till kursen genom att lämna en kontaktbegäran via E-tjänster eller skicka e-post till adressen
registratur.osterbotten@te-byran.fi
Skynda dig – antalet platser är begränsat!
Tilläggsuppgifter:
UNIC-palvelut Oy
toimisto@unic-palvelut.fi

