Lapin TE-palvelut
- tukenasi rekrytoinneissa -

Käänny TE-toimiston puoleen, kun etsit työntekijää.
Tunnemme alueemme työntekijät ja työmarkkinat.
Autamme sinua löytämään juuri oikean osaajan.
Paikalliset yritysasiantuntijamme
auttavat työnantajia useassa asiassa!
Vastaanotamme avoimen työpaikan ja julkaisemme sen sovituissa kanavissa
Neuvomme asioissa, jotka liittyvät työpaikan täyttämiseen
Etsimme sopivia ehdokkaita ja esittelemme heitä työnantajalle
Koulutamme työntekijöitä suoraan työnantajan tarpeisiin
Välitämme kansainvälisiä työpaikkoja EURES-palveluissa
Tarjoamme mahdollisuuden järjestää rekrytointitilaisuuksia TE-toimistoissa

Etsitäänkö sinulle yhdessä työntekijä?
Voimme etsiä avoimeen työpaikkaan työnhakijaehdokkaita sovittujen
hakuehtojen mukaan asiakasrekisteristämme.
TE-toimisto voi myös esitellä ehdokkaat, mutta päätöksen valinnasta tekee
aina työnantaja. Sopivia työnhakijoita voi löytyä myös
työvoimakoulutuksesta, josta valmistuu tuoreella osaamisella olevia

työnhakijoita.

Lue lisää TÄSTÄ

RekryKoulutus yritysten rekrytointitarpeisiin
RekryKoulutus on hyvä vaihtoehto, jos et löydä työnantajana
ammattitaitoisia työntekijöitä eikä alan osaajia valmistu lähiaikoina.
koulutus räätälöidään yrityksen tarpeisiin
kestää pääsääntöisesti 3–9 kuukautta – vähimmäiskesto on 10 koulutuspäivää
antaa opiskelijoille ammatillista osaamista

työtehtävään työnantajan tarpeen

mukaan
voidaan suunnitella myös yhteistyössä useamman työnantajan kanssa

Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet työllistyvät yritykseen.
Työllistyä voi esimerkiksi myös vuokratyövoimaa tarjoavaan yritykseen tai
yrittäjänä toimeksiantosuhteeseen työnantajan kanssa. Työnantaja ja työja elinkeinohallinto rahoittavat koulutuksen yhdessä.

Lue lisää TÄSTÄ ja tutustu Lapin TE-palveluiden TeollisuusMätsi koulutukseen TÄSTÄ.

Työllistä palkkatuella
Haluatko yritykseesi työntekijän, joka tuo ison osan palkastaan mukanaan?
Suunnitteletko työntekijän palkkaamista, mutta sinulla vaikeuksia löytää riittävän
ammattitaitoista tekijää?
Haluatko tarjota tällä hetkellä työttömänä olevalle mahdollisuuden parantaa
ammatillista osaamistaan?

Lue lisää palkkatuesta ja sen myöntämisen edellytyksistä TÄSTÄ.

Rekrytoi ulkomailta
Mikäli sopivaa työntekijää ei löydy Suomesta, työnantaja voi etsiä työvoimaa
ulkomailta. Myös suurissa rekrytoinneissa työnantaja voi hyödyntää Suomea
laajempaa työmarkkina-aluetta. Kannattaa kuitenkin muistaa, että ulkomaisen
työntekijän palkkaaminen saattaa vaatia luvan.

EURES auttaa rekrytoinnissa Euroopasta
EURES (European Employment Services) on kattava eurooppalainen yhteistyöverkosto
ja laadukas julkinen palvelu, jonka avulla työnantajat ja työntekijät kohtaavat
helpommin koko Euroopan alueella. Rekrytoinnissa auttavat koulutetut ja
eurooppalaiseen työnvälitykseen erikoistuneet EURES-asiantuntijat kaikissa EU- ja
ETA-maissa. Ainutlaatuisen kattavaan verkostoon kuuluu noin 1000 asiantuntijaa.
EURES välittää vuosittain 50 000 työntekijää maasta toiseen.
Lue lisää TÄSTÄ.

Työlupapalvelut
Ulkomaalaisten työnteko-oikeus Suomessa määräytyy kansalaisuuden mukaan.
Työntekijä, joka on jonkun muun kuin EU-valtion, Islannin, Norjan, Liechtensteinin tai
Sveitsin kansalainen, tarvitsee yleensä työntekoa varten joko työntekijän
oleskeluluvan tai muun ansiotyöhön oikeuttavan oleskeluluvan. Työntekijän
oleskelulupa myönnetään kaksivaiheisesti. TE-toimisto tekee työntekijän
oleskelulupahakemukseen osapäätöksen ja Maahanmuuttovirasto lopullisen
päätöksen. TE-toimiston osapäätös perustuu kokonaisharkintaan, joka sisältää
työvoiman saatavuuden, työsuhteen ehtojen sekä työnantajan ja työntekijän
edellytysten arvioinnin. Myös työntekijän toimeentulosta ansiotyöllä on
varmistuttava.
Lue lisää TÄSTÄ.
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Katso myös nettisivut:
TE-PALVELUT. FI

