Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto

Työnhakuvalmennus Lohja (679791)
-

Aika: 3.9.-7.9.2018, klo 9.00 – 15.00 ja seurantapäivä 28.9.2018

-

Paikka: Luksia, Toivonkatu 4, Lohja

-

Kohderyhmä: Työnhakuvalmennus on suunnattu ensisijaisesti Uudenmaan TE-toimiston
työnvälitys- ja yrityspalvelut sekä osaamisen kehittämisen palvelulinjan henkilöasiakkaille, jotka
tarvitsevat ryhmä- ja yksilövalmennusta työnhakuun liittyvissä kysymyksissä ja joilla on
lähiaikoina mahdollisuus sijoittua työelämään.

-

Valmennuksen sisältö: Valmennus on käytännönläheistä ja keskustelevaa, se auttaa
osallistujaa löytämään omat vahvuutensa ja markkinoimaan osaamistaan. Osallistujalle tehdään
yhdessä kouluttajan kanssa yksilöllinen jatko- ja työllistymissuunnitelma. Valmennuksen aikana
osallistuja kartoittaa omaa osaamistaan ja tutustuu erilaisiin itselle sopiviin työpaikkoihin. Hänen
kanssaan pohditaan sopivia urapolkuja ja hän kehittää ohjatusti työnhakutaitojaan.
Valmennuksen aikana osallistuja kokoaa työkansion, jäsentää omaa tilannettaan, osaamistaan
ja polkuaan sekä verkostoja.

-

Valmennuksen järjestäjä: Luksia koulutus Oy

-

Lisätietoja: Luksian koulutusneuvonta puh. 044 369 6626 tai s-postilla: hakupalvelut@luksia.fi

-

Valmennuksen uranumero: 679791

-

Valmennus on osallistujalle maksutonta

-

Ohjeet valmennukseen hakeutumiseen:
Valmennukseen hakeudutaan ottamalla yhteyttä Uudenmaan TE-toimistoon:
 Jos hakijalla on TE-toimistossa nimetty oma vastuuasiantuntija, on hakija
yhteydessä suoraan häneen puhelimitse tai sähköpostitse:
kirjaamo.uusimaa@te-toimisto.fi (huomioithan, että salaamattomaan
sähköpostiyhteydenottoon voi liittyä tietoturvariski)
 Hakija voi myös jättää yhteydenottopyynnön www.te-palvelut.fi-sivun - Oma
asiointi -palvelun kautta
 Hakija voi myös täyttää valmennuksen sähköisen ilmoittautumislomakkeen
http://toimistot.te-palvelut.fi/uusimaa -sivulla

-

Lisätietoja etuuksista: Koulutusneuvonta p. 0295 020 702, ma-pe klo 9.00 -16.15 tai
koulutusneuvonta@te-toimisto.fi tai www.facebook.com/koulutusneuvonta
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Muut toteutukset Länsi-Uudellamaalla syksyllä 2018:

Karjaa (679711), 20.-24.8.2018 ja seurantapäivä 12.10.2018, Luksia, Esikunnankatu 16, 10300 Karjaa
Nummela (676072), 17.-21.9.2018 ja seurantapäivä 19.10.2018, Luksia, Ojakkalantie 2, 03100 Nummela
Karjaa (676070), 1.10.-5.10.2018 ja seurantapäivä 2.11.2018, Luksia, Esikunnankatu 16, 10300 Karjaa

7 Yksilöllisen työnhaun
jatkosuunnitelma ja
jatkotoimenpiteistä sopiminen
valmistuu osana omaa työkansiotani
valmennuksen aikana. Kansion
sisältö: oman osaamisen
markkinointi-suunnitelma, oman
työnhaun suunnitelma ja
jatkotoimenpiteet, oma yksilöllinen
työmateriaalini. Kansio on
sähköinen tai perinteinen portfolio
+ SEURANTAPÄIVÄ

6 Yrittäjyyteen ohjaaminen Tämä on
hyvä keino työllistyä, mutta mikä sopii
minulle: osuuskunta vai toiminimi vai
peräti osakeyhtiö! Yrittäjämäistä
asennetta harjoitellaan koko
valmennuksen ajan ja se kuuluu
kaikille

5 Työhaastatteluun valmistautuminen
Uskallan kertoa itsestäni ja
työkansioni on kunnossa.
Harjoittelemme yhdessä ja
rohkaistumme kohtaamaan
työnantajat silmästä silmään.

TAVOITTEENI VALMENNUKSESSA:
Työnhakuani selkeyttää oma
työllistymissuunnitelmani jossa
osaamiseni ja vahvuuteni näkyvät
uudella tavalla. Työkansiossani on
paperit kunnossa, some hallussa ja
seuraavat stepit sovittuna

Työnhakuvalmennus L-U
Aihealueet
5 päivän ajalle +
1 seurantapäivä
4-6 viikon
kuluttua
valmennuksen
päättymisestä.
Työpäivät:
6 x 45 min klo 916 välisenä
aikana.

4 Sosiaalinen media työnhaussa,
digiympäristössä työskentely
Verkosto on ihmiselle tärkeä!
Somesta ne työpaikat nykyään löytyy
ja tätä harjoittelevat kaikki

1 Omien vahvuuksien
hyödyntäminen ja oma motivaatio
Oma valmennussuunnitelma
kartoituksen perusteella. Ole ylpeä
omasta osaamisestasi ja tee se
näkyväksi! Työkalu: oma
markkinointisuunnitelma
työkansiossa

2 Työelämä- ja työmarkkinatietous
tunnetko oman alueesi työpaikat ja
mistä/miten työ löytyy? Piilotyöpaikat
ja tulevaisuuden työpaikat, miten
rekry toimii tänään ja huomenna?

3 Työnhakuasiakirjat ja
työnhakumenetelmät Hakupaperit ja
lomakkeet timmiin kuntoon! Käytä
kaikkia kanavia, parempi tulos.
Treenaammme eri välineet verkossa

