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VISA DINA STYRKOR 5 dgr
Webbkurs
Tid:

9.9. – 13.9.2019
kl 9:00 – 15:15

Kursens innehåll

Vill du utveckla ditt kunnande inom jobbsökning så
att du blir attraktiv på den nutida arbetsmarknaden?
Nu har du möjlighet att lärä dig detta hemifrån via
egen dator!
Under kursen lär du dig att bättre marknadsföra ditt
kunnande och visa dina styrkor för arbetsgivare.
Du finslipar dina kunskaper i jobbsökning och får en bättre
förståelse för hur jobbsökningsprocessen ser ut. Du lär dig
använda olika elektroniska kanaler och upptäcker hur du
kan dra nytta av sociala medier i jakten på ett nytt jobb.
Kursen är webbaserad och du behöver en dator, internetuppkoppling, tillgång till Skype och möjlighet att titta på
filmklipp. Du bör ha tillgång till ett textbehandlingsprogram
(t.ex Word, Open Office), Adobe Reader och ett
e-postkonto. Vi öppnar förbindelsen till inlärningsmiljön
Moodle genom att ge dig ett användarnamn som står till
ditt förfogande under en veckas tid. Under kursen är det
möjligt att få personlig handledning och diskutera både
med din handledare och med andra kursdeltagare.
Det är möjligt att i samband med kursen utföra kortutbildningar som främjar sysselsättningen (utförs efter kursen,
tid och plats bestäms med utbildaren).
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TE-byråns e-tjänster
Yrkeskunnande och utvecklingsbehov
Personlig jobbsökning och mer personliga dokument
Dolda jobb och anpassad arbetssökning
Sociala medier och elektroniska
jobbsökningskanaler
Video-CV och arbetsintervju via video,
kommunikationsfärdigheter
Kontakt med arbetsgivare och det egna uppförandet
Utarbeta förslag till egen sysselsättningsplan via TEbyråns e-tjänst
Kortutbildningar; hygien-, serveringspass,
arbetssäkerhetskort, certifikat för heta arbeten,
FHJ1 och/eller livräddande första hjälpen, max. 1-2
kort för att främja sysselsättningen

JOBBSÖKARTRÄNING
Hur anmäler jag mig?
Kursen riktar sig till arbetssökande vid Österbottens arbets- och näringsbyrå som behöver stöd och handledning i arbetssökningen.
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 – antal platser är begränsat!

Tilläggsuppgifter:
UNIC-palvelut Oy
toimisto@unic-palvelut.fi

