Ajankohtaisinfo kunnille 3.11.2017

Kaija Kukkola, palvelujohtaja

Work in Lapland – virtuaalinen
rekrytointitapahtuma Lapin matkailuyrityksille
•

Päivän puheenvuorot kertoivat matkailutöistä ja asumisesta Lapissa, ne löytyvät TEpalvelujen Youtube-kanavalta:
https://www.youtube.com/user/tepalvelut
Puheenvuorot; työntekijä- ja työnantajakuvaukset, Lapin ’pormestari’ Mika Riipi ja
Joulupukki

•
•

•

Markkinointivideo Work in Lapland -filmi
https://www.youtube.com/watch?v=66z5OT55sf0

•

Tapahtumaa markkinoitiin mm. sosiaalisessa mediassa, Te-palveluiden sivustolla, eri
maiden Eures-verkoston kautta
•
•

•
•

hyödynnetty Euresin FB ym ..
Tavoittanut noin 80 000 katsojaa (ma-budjetti noin 100 e)

Markkinoitiin myös kotimaahan, oppilaitokset, TE-toimistot
Kun työnhakija oli rekisteröitynyt ao. alustalle, hän sai tietoa tapahtumista sekä tietoa
kun yrityksiä rekisteröityy tapahtumaan, pääsi chattäämään yritysten kanssa sekä
lähettämään työpaikkahakemuksia
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Work in Lapland
Tapahtuma löytyy edelleen ao. alustan menneissä tapahtumissa:
https://www.europeanjobdays.eu/en/taxonomy/term/17964
•
•

Kansainvälinen näkyvyys Eures-verkoston kautta, osallistujia oli 31
Euroopan maasta (suurimmat Espanja, Italia, Kreikka, Portugali, Suomi).
Yrityksiä mukana noin 20, näistä 7 henkilöstöpalveluyrityksiä (yritys pystyi
rekisteröityessä oman esittelytekstin ja halutessaan myös videon ja/tai dia
esittelyn)
•

•
•
•
•
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Kontaktoimme yrityksiä puhelimitse ja sähköpostitse

Avoimia työpaikkoja 450, hakemuksia liikkui noin 1850
Chat-keskustelumahdollisuus työnhakijoiden kanssa – chatin vilkkaus yllätti
kaikki, päivän striimauksia seurasi noin 3000 kiinnostunutta
Haastattelujen sopiminen ja toteuttaminen verkossa (30min / työnhakija) –
näitä ei juurikaan sovittu etukäteen vaan yritykset sopivat haastattelut
ennen/jälkeen tpaahtuman
Mukana olleet yritykset pitivät tapahtumaa tehokkaana tapana jossa löytyi
uusia työnhakijoita joita ehkä muutoin olisi löytynyt
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Mitä rekrytointipalvelussa jatkossa
Kansainvälistä työvoimaa tarvitaan Lappiin
• Work in Lapland -tapahtuma elokuussa 2018
• Työpaikka-suomi
• Kansainvälinen työyhteisövalmennus
• uusia palveluehdotuksia tullut esiin (esim. asettautumispalvelut,
yrittäjien kielitaito)
Mutta myös muualta Suomesta
• Eri some-välineet mukaan rekrytoinnin haasteiden ratkaisuihin
•

•

Miten autetaan pieniä yrityksiä rekrytoinnin haasteissa
•

•
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Kun tekijää ei löydä läheltä, kun työn kuvaamisessa videokuva
voisi auttaa
FB tm. Avuksi rekrytoinnissa tm.

Myös kotimaahan vastaavantyyppinen rekrytapahtuma-alusta
kaikille toimialoille ja kaikenkokoisiiin rekrytointitarpeisin

15.5.2017

Kukkola Kaija
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Onnistu rekrytoinnissa!
Palvelu on käytettävissä vuoden 2017 lopulle – mukaan ehtii vielä!
Tamora Oy palvelun kotisivut
 Henkilökohtaista neuvontaa, ohjausta ja sparrausta 5 – 7 h
 Yhteisiä valmennustilaisuuksia ja tietoiskuja, joiden nauhoitetut
webinaarit ovat katsottavissa Tamora Oy:n palvelun sivuilla
 Nauhoitteina mm oppaita työpaikan ilmoittamiseen, Twitter ja Linkedl
tilin luomiseen
 Klinikkapäiviä sovittuna 16.11. ja 4.12.2017
 Tamora Oy myös markkinoi ja kontaktoi yrityksiä
Lapin TE-toimiston kotisivut
 Ilmoittautuminen verkossa lomakkeella (Webrobol), Oma asiointi
 Tieto, vinkki sisäisesti TET Lappi Työnantajapalvelut sähköpostiin
ja/tai yrityspalveluiden asiantuntijoille
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Uusi palvelu v. 2018 alusta; Yrittäjästä
työnantajaksi
 Kehittää ensisijaisesti ensimmäistä työntekijäänsä palkkaavien
yksinyrittäjien ja omistajayrittäjistä muodostuvien mikroyritysten
työnantajataitoja sekä rekrytointiosaamista, jotta työntekijän
palkkaaminen ja työnantajana toimiminen onnistuisi parhaalla
mahdollisella tavalla.
 Yrittäjä saa kestäviä ratkaisumalleja prosessin läpiviemiseksi:
Yrittäjä saa perusvalmiudet toimia työnantajana
Yrittäjä saa tietoa ja valmiudet rekrytointiin liittyviin käytännön toimiin
Yrittäjä saa tietoa eri rekrytointitavoista ja -kanavista sekä erilaisista
mahdollisuuksista ostaa työtä, alihankintaa ja vuokrata työvoimaa
 Yrittäjä oppii käyttämään rekrytointiin ja yrityksen kehittämiseen liittyviä
yksityisiä ja julkisia palveluita.
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Yrittäjästä työnantajaksi palvelu
Palveluntuottaja (Turre Legal Oy)
 Toteuttaa markkinoinnin parhaaksi katsomallaan tavalla ja ohjaa
asiakkaat ilmoittautumaan palveluun.
 Valmentaa, ohjaa ja sparraa yrittäjää henkilökohtaisesti oma
toteuttamissuunnitelmansa mukaisesti.

 Tekee yhdessä yrittäjän kanssa kehittämis/rekrytointisuunnitelman.

Tutustu myös Turre Legal Oy:n oma blogiin,
Kts. myös Suomen yrittäjien uutisointi
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Yrittäjästä työnantajaksi palvelu
Millaisille yrityksille?
 Vähintään kuusi kuukautta toimineille yksinyrittäjille (ennakkoperintä/alvrekisterin mukaan) tai
 Omistajayrittäjistä muodostuville mikroyrityksille, jotka suunnittelevat
ensimmäisen työntekijän palkkaamista tai ulkopuolisen työn ostamista.
 Yritys ei saa olla jo työnantajarekisterissä.
 Yritys voi saada palvelun vain kerran.
Miten yritys pääsee mukaan palveluun?
 Ilmoittautumalla verkossa lomakkeella (Webrobol)
https://link.webropolsurveys.com/S/24D6AB84853155A9 tai
www.tinyurl.com/tyonantajaksi
 QR koodi
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Palvelut alkavalle yrittäjälle ml. itsensä työllistämiseen
Pro Manager Oy – Pro Job – itsensä työllistämisen valmennuksia
suorahankinnalla toteutuu nyt syksyn 2017 aikana
 Uravalmennus; Itsensä työllistämisen mahdollisuudet ja keinot
ansaita yrittäjämäisesti kilpailutetaan – vuoden 2018 alussa tarjolle




Yrittäjävalmennukset LAO:n/Taina Järvi tuottamana tarjolle asiakkaille ja
elokuulle 2018 saakka – valmennuksia SYP seuduille myös räätälöidysti



Startti Plus asiantuntija-arviopalvelu - käyttöön syyskuussa myös Lapissa
•

Starttirahalla päätoimisen yritystoiminnan aloittaville

•

Koko starttirahakauden ajalle – myös starttirahan päättyessä, erityisesti
yrityksen myynnin ja markkinoinnin kehittämiseen

•

3 palveluntuottajaa (Pro Manager Oy, OBN Oy, VMP/Eurova Oy)
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