Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto

Tehoa rekrytointiin
Ilmoita, esittele ja haastattele  myös videoneuvotteluna
Työntekijöiden hankinta on työnantajalle usein haasteellinen tehtävä. Käynnistä uuden työntekijän hakeminen
ilmoittamalla työpaikka avoimeksi te-palvelut.fi-sivuston kautta.
Työnvälityksen lisäksi Kaakkois-Suomen TE-palvelut tarjoaa rekrytoinnin tueksi palveluja, joilla saavutat osaavat
työntekijät ja pääset valitsemaan juuri sinun tarpeisiisi sopivan henkilön. Sovi sinulle sopivimmat palvelut yhdessä
työnantaja- ja yrityspalvelujen kanssa.

Rekryilmoitukset sanomalehdissä
ILMOITA AVOIMESTA TYÖPAIKASTA
KERRO REKRYTILAISUUDESTA
Kaakkois-Suomen TE-palvelujen työnantaja-asiakkaat saavat 15 % alennuksen rekrytointi-ilmoitusten
hinnasta seuraavissa sanoma-lehdissä:
• Imatralainen
• Kaupunkilehti Ankkuri
• Kaupunkilehti Pohjois-Kymenlaakso
• Lappeenrannan Uutiset

Näin saat edun:
• Edun saat, kun haet työntekijää TE-palvelujen
työnvälityksen kautta.
• Edun edellytyksenä on TE-toimiston logon
näkyminen ilmoituksessa.
• Voit halutessasi hyödyntää työpaikkailmoitusta
lisätietojen lähteenä, esim. ”Lisätietoja: tepalvelut.fi/tyopaikat (haku numerolla xxxxxx)”
• Edun saan vain ilmoitushinnasta. Mikäli ilmoitus
taitetaan lehdessä, sovi työn hinta erikseen.
Toimi näin:
• Varaa haluamasi ilmoitustila haluamastasi
lehdestä tai useammasta koodilla TETKAS2016:
Saija Lyijynen, puh. 040 637 6653
• Toimita lehteen heidän kanssaan sopimallasi
tavalla haluamasi näköinen ja -kokoinen ilmoitusaineisto.
• Ilmoitusvedos tulee toimittaa ennen sen julkaisemista tiedoksi Kaakkois-Suomen TE-palvelujen
viestintään.
Logopyynnöt ja ilmoitusvedokset:
Niina Asikainen-Nieves, puh. 0295 042 035,
niina.asikainen-nieves@te-toimisto.fi
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Työpaikkahaastattelut toimipaikoissa
HAASTATTELE KESKEISELLÄ PAIKALLA
KESKITY HAASTATTELUUN KAIKESSA RAUHASSA
TE-palvelujen toimipaikat sopivat keskeisen sijaintinsa vuoksi hyvin hakijoiden haastatteluihin muualla
kuin organisaation omissa toimitiloissa.
Varaamme sinulle haluamastasi toimipaikasta rauhallisen tilan ja huolehdimme haastatteluun tulijoiden
vastaanotosta.

Rekrytilaisuudet toimipaikoissa

Haastattelut videoneuvotteluna

ESITTELE TOIMINTAA JA TEHTÄVIÄ
TUTUSTU TYÖPAIKASTA KIINNOSTUNEISIIN

HAE TYÖNTEKIJÄÄ KOKO SUOMESTA
HAASTATTELE ILMAN KAUAS MATKUSTAMISTA

Omassa rekrytointitilaisuudessasi voit esitellä valitsemallasi tavalla avoimia työpaikkoja ja organisaatiosi toimintaa suoraan työtä hakeville.

Tarjoamme käyttöösi
videoneuvottelulaitteet
kaikissa toimipaikoissamme, jos haastatteluun liittyvä työpaikka on
ollut avoimena TE-palveluissa ja työhaastattelu
järjestyy sujuvimmin
videoneuvotteluna.

Palveluun kuuluu tilaisuuden markkinointi TE-palvelujen asiakkaille niin suorien yhteyksien kuin alueellisten ja valtakunnallisten verkkopalvelujen kautta.
Rekrytointitilaisuudet räätälöidään aina sinun tarpeisiisi.
• Voit jakaa informaatiota kerralla suuremmalle
määrälle hakijoita ja saat samalla tietoa heistä.
• Voit tarvittaessa testata hakijoiden edellytyksiä
avoimiin tehtäviin.
• Voit ottaa vastaan hakemuksia tai sopia tilaisuudessa hakemusten jättämisestä.
Rekrytointitilaisuuteen voidaan myös sisällyttää työpaikkahaastattelut TE-palvelujen tiloissa.
• Voit sopia haastatteluista etukäteen ja/tai rekrytilaisuuden aikana.

Toimi näin:
• Sovi laitteiden käytöstä TE-palvelujen kanssa.
Tilat ovat ajoittain hyvin varattuja, joten olethan
hyvissä ajoin liikkeellä ja huomioit, ettet välttämättä saa varattua juuri toivomaasi aikaa.
• Voit varata tilan ja laitteet enintään tunniksi yhtä
haastattelua varten.
Voit tehdä useamman haastattelun samana
päivänä.
• Varmista, että myös haastateltavalla on laitteet
käytössään.

Järjestämme myös vuosittain suurempia rekrytapahtumia esimerkiksi kesätyöntekijöiden hakuun.

Lisätietoja:
•
•

Oma asiantuntijasi työnantaja- ja yrityspalveluissa
Työnantaja- ja yrityspalvelut: 0295 042 001

Lisätietoja:
te-palvelut.fi/kaakkois-suomi
Kuvat: ELVI Viestintäpalvelut

