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TE-toimiston palvelut abiturientille
Tutustu verkossa nuorten palveluihimme:
 www.te-palvelut.fi/nuoret
 http://toimistot.te-palvelut.fi/pohjoispohjanmaa/nuorille

Kesätyönhaku
Aloita kesätyöpaikan haku jo tammi-helmikuussa.
Käytössäsi on useita kanavia, kuten:
 www.te-palvelut.fi -verkkopalvelu
 CV-netti
 yritysten omat verkkopalvelut
 sosiaalinen media
 yritysluettelot
 omat tuttavaverkostosi
Läheskään kaikki kesätyömahdollisuudet eivät tule
julkiseen hakuun, ota siis rohkeasti yhteyttä suoraan
työnantajiin.
Apua työnhakuun
Työnhakuasi tuemme monella tavalla, joita ovat mm.:
 Erotu eduksesi -luennot
 työnhakuvalmennukset
 työja
opiskelumahdollisuuksiin
liittyvät
tapahtumat
 Tutustu tapahtumiin verkkopalvelussamme.
Työnhakuun liittyvää neuvontaa ja esimerkiksi vinkkejä
hakemuksen ja ansioluettelosi eli cv:si sisältöön sekä
työpaikkahaastatteluun valmistautumiseen saat sähköpostitse: apua.työnhakuun[a]te-toimisto.fi.
Ammatinvalinta ja opiskelu
Pidempiaikaisen työn löytäminen ilman ammatillista
pätevyyttä on nykyisin vaikeaa. Hae siis opiskelemaan!
Jos et vielä tiedä mikä tuleva ammattisi voisi olla, voit
saada apua pohdintaasi ammatinvalinnanohjauksesta.
Varaa aikasi ammatinvalinnanohjaukseen psykologin
kanssa osoitteella uraohjaus[a]te-toimisto.fi tai jättämällä
soittopyynnön numeroon 0295 056 529 (kerro myös
yhteystietosi ja taustaa tilanteellesi). TE-toimiston
asiakkaana voit päästä myös työkokeiluun tai
uravalmennuksiin
miettimään
tulevaisuuden
vaihtoehtojasi.
Tietoa eri ammateista sekä koulutusmahdollisuuksista
löydät osoitteesta www.te-palvelut.fi  Työnhakijalle 
Ammatinvalinta ja koulutus.

Koko Suomen tiedot ammatillisesta koulutuksesta hakuohjeineen ja -aikoineen löydät osoitteesta
www.opintopolku.fi. Useimpiin ammatillisiin koulutuksiin
järjestetään haku keväällä ja syksyllä. Huomaa, että
oppilaitoksissa voi olla yhteishaun ulkopuolellakin
opintopaikkoja vapaana.
Kysy opinnoista Koulutusneuvonnasta Facebookissa:
www.facebook.com/koulutusneuvonta,
puhelimitse
numerosta 0295 020 702, (ma-to klo 9–17, pe klo 9–
16.15), sähköpostitse: koulutusneuvonta[a]te-toimisto.fi
tai
Pohjois-Pohjanmaan
TE-toimiston
Koulutusneuvonnasta.

Työnhakijaksi ilmoittautuminen
Jos et onnistu saamaan opiskelu- tai kesätyöpaikkaa,
ilmoittaudu työnhakijaksi verkossa henkilökohtaisilla
pankkitunnuksilla tai sirullisella henkilökortilla. Kun olet
ilmoittautunut verkossa työnhakijaksi, TE-toimisto ottaa
sinuun yhteyttä 14 päivän kuluessa joko puhelimitse tai
kirjeitse ja ohjeistaa, kuinka jatkossa asioit TE-toimiston
kanssa.
Mikäli sinulla ei ole pankkitunnuksia tai sirullista
henkilökorttia,
tule
käymään
henkilökohtaisesti
lähimmässä TE-toimistossa.

Oikeus työttömyysturvaan ja koulutukseen haku
Mikäli ilmoittaudut työnhakijaksi ja haet työttömyysturvaa, sinulla on velvollisuus hakea paitsi avoimia
työpaikkoja myös tutkintoon johtavia koulutuspaikkoja.
Hakuvelvoite on vähintään kahteen syksyllä alkavaan
koulutukseen.
Tässä yhteydessä on tärkeää huomata, että tämän
kevään haut vaikuttavat ensi syksyn työttömyysturvaoikeuteen. Mikäli et nyt jostain syystä hae syksyllä
alkaviin opintoihin, voi olla, että et ole syksyllä myöskään
oikeutettu
työttömyysturvaan.
Lisätietoa
hakuvelvoitteesta saat TE-toimistosta.
TE-toimisto verkossa:
 www.te-palvelut.fi
 www.te-palvelut.fi/pohjois-pohjanmaa

Seuraa
tarjontaamme
myös
Instagramissa ja LinkedInissä.

Facebookissa,

