TIEDOTE
LOMAUTETULLE!
MIKÄ ON TILANTEESI LOMAUTUKSEN SUHTEEN?
Olet asiakkaana Lapin TE-toimistossa ja olet ilmoittanut olevasi lomautettuna.
Pyydämme sinua perehtymään tiedotteeseemme ja toimimaan ohjeistuksen mukaisesti.
Ole hyvä ja ilmoita TE-toimistoon, jos lomautuksesi on päättynyt tai päättymässä. Tee
ilmoitus lomautuksen päättymisestä Oma asiointi -verkkopalvelun kautta.
HUOM: Muistathan ilmoittaa TE-toimistoon jos työtilanteeseesi on tullut tai on tulossa
muita muutoksia, kuten työpaikan vaihdos, opiskelujen aloittaminen, yritystoiminta,
sairausloma, äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa. Tee ilmoitus muista työnhakuusi
vaikuttavista muutoksista Oma asiointi -verkkopalvelun kautta.

Jos lomautuksesi jatkuu, tutustu ja osallistu
monipuolisiin palveluihimme ja käytä aikasi hyödyksi!
TUHANSIA TYÖPAIKKOJA!
Tiesitkö, että tälläkin hetkellä TE-palveluiden
verkkosivuilta löytyy tuhansia avoimia
työpaikkoja?
Tutustu avoimiin työpaikkoihin tästä

VINKKEJÄ TYÖPAIKOISTA 24/7!
Joko sinulla on käytössäsi työpaikkavahti, jonka avulla
saat sähköpostiisi tietoa sinulle sopivista työpaikoista
reaaliaikaisesti? Työpaikkavahdin avulla varmistat, ettei
mikään kiinnostava työpaikka jää sinulta huomaamatta!
Asenna työpaikkavahti tästä

TYÖNHAKUTAIDOT KUNTOON!
NonStop -työnhakuvalmennus on verkossa järjestettävä
valmennuskokonaisuus. Suosittelemme palvelua sinulle,
jos tarvitset päivitystä työnhakuasiakirjoihin tai vinkkejä
sinulle sopivista työpaikoista.
Lue lisää palvelusta ja ilmoittaudu tästä

TÄYDENNÄ OSAAMISTASI
TYÖVOIMAKOULUTUKSILLA!
Haluatko opiskella uuden ammatin? Kaipaako
osaamisesi täydennystä? Puuttuuko sinulta
lupakortteja? Jos vastasit kyllä, niin
suosittelemme sinulle
työvoimakoulutuksiamme.
Tutustu monipuoliseen
työvoimakoulutustarjontaamme tästä

HENKILÖKOHTAINEN SPARRAAJA TYÖNHAKUUN!
Oletko jo hakenut useita työpaikkoja eikä vieläkään ole
tärpännyt? Suosittelemme sinulle työhönvalmennusta.
Saat käyttöösi henkilökohtaisen työhönvalmentajan, joka
toimii tukenasi työnhaussa ja auttaa sinua nostamaan
esille osaamisesi ja vahvuutesi työnhaussa.
Lue lisää palvelusta ja ilmoittaudu tästä

UUTTA SUUNTAA ETSIMÄSSÄ?
Kaipaatko apua urasuunnittelussa vai tökkiikö
työnhakusi? Tässä tapauksessa suosittelemme
sinulle Kompassi-valmennuksiamme. Kyseiset
valmennukset räätälöidään tarpeesi ja toiveidesi
mukaan ja ne sisältävät esimerkiksi
työnhakuvalmennusta ja/tai uravalmennusta.
Valmennuksia järjestetään niin paikan päällä kuin
verkossa.
Tutustu palveluun, aikatauluihin ja ilmoittaudu
tästä

UUSI ALA KIIKARISSA?
Oletko miettinyt uudelleenkoulutusta tai
koetko olevasi väärällä alalla?
Suosittelemme sinulle
ammatinvalintaohjausta, jonka avulla
saat tukea koulutussuunnitelmiisi!
Lue lisää palvelusta ja ilmoittaudu tästä

KIINNOSTAAKO YRITTÄJYYS?
Oletko miettinyt yrittäjyyttä yhtenä vaihtoehtona?
Suosittelemme sinulle yrittäjävalmennuksiamme,
jotka räätälöidään tarpeesi mukaan. Oli sinulla vasta
mietittynä yritysidea tai olet jo käynnistämässä
yritystoimintaa - niin meiltä löytyy tähän sopivat
valmennuskokonaisuudet.
Lue lisää palvelusta ja ilmoittaudu tästä

JÄIKÖ JOKIN
MIETITYTTÄMÄÄN?
Eikö sopivaa palvelua löytynyt? Jos
sinulla on jotain kysyttävää palveluihin
tai työnhakuusi liittyen, jätä rohkeasti
yhteydenottopyyntö Oma asiointi verkkopalvelun kautta.
Asiantuntijamme auttavat mielellään!
HUOM: Muistathan myös perehtyä TEpalveluiden kotisivuilta löytyvään
lomautettujen tietopakettiin.
Tutustumaan pääset tästä

