TE-PALVELUISTA
SOITETAAN...
(Vastaathan siis 0295-alkuiseen numeroon)

TERVEHDYS TYÖNHAKIJA!
Valitse mieleisesi palvelu!

On tullut aika päivittää työllistymistilanteesi ja laatia yhdessä
työllistymissuunnitelma. Lapin TE-toimiston asiantuntija on sinuun
yhteydessä asian tiimoilta kesän ja syksyn aikana.

Ennen varsinaista yhteydenottoamme, ole hyvä ja tutustu alla oleviin
palveluihin, joiden tarkoituksena on edistää työllistymistäsi. Voit myös
etukäteen ilmoittautua verkossa palveluihin mukaan!

Huomaathan, että nuorisotakuu edellyttää TE-palveluita tarjoamaan
nuorelle aktiivisesti palveluita tai toimenpiteitä kolmen kuukauden sisällä
työnhakusi aloituksestasi tai jos työnhakusi jatkuu.

HUOM: Mikäli työnhakuusi on tullut tai tulossa muutoksia esimerkiksi
aloitat työn tai opiskelun, niin muistathan tehdä työnhakuusi liittyvän
muutoksen Oma asiointi - verkkopalvelun kautta.

ENNEN TUTUSTUMISTA PALVELUIHIMME,
NIIN OTA NÄMÄ VINKIT KÄYTTÖÖN:
TUHANSIA TYÖPAIKKOJA!

Tuntuuko, ettei työpaikkoja löydy tai niitä
joutuu suurennuslasin kanssa etsimään?
Tiesitkö, että tälläkin hetkellä TEpalveluiden verkkosivuilta löytyy tuhansia
avoimia työpaikkoja?

Muistathan tarkastella
työpaikkamahdollisuuksia myös laajemmin
kuin pelkästään oman koulutuksesi tai
työhistoriasi perusteella. Useisiin
työpaikkoihin ei nimittäin aina vaadita
koulutusta tai aikaisempaa työkokemusta,
sillä työnantajat etsivät ensisijaisesti hyvää
tyyppiä. Asenne ratkaisee!

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.

Asenne työpaikkavahti tästä

PALKKATUELLA VAUHTIA
TYÖNHAKUUN!
Tarvitsetko valttikorttia työpaikan haussa?
Siinä tapauksessa suosittelemme sinua
tutustumaan tarkemmin palkkatukeen.
Palkkatuen tarkoitus on parantaa
ammatillista osaamistasi ja edistää
työllistymistäsi avoimille työmarkkinoille.

Mikäli, et tiedä onko kohdallasi mahdollista
saada palkkatukea, niin voit tarkistaa asian
TE-toimistosta. Voit jättää asiaan liittyvän
yhteydenottopyynnön Oma asiointi verkkopalvelun kautta.

Lue lisää palkkatuesta tästä

PALVELUITA JOKA LÄHTÖÖN!
Suosittelemme sinulle seuraavia työllistämistä edistäviä
palveluitamme:

TYÖNHAUN
STARTTIPAKETTI
Työnhaun starttipaketti on työnhaun
alkuvaiheeseen suunniteltu
valmennuskokonaisuus, jonka kautta saat
tietoa TE-toimiston käytännöistä, opastusta
TE-toimiston kanssa asioimisessa sekä
vinkkejä työnhakuun. Suosittelemme
valmennusta erityisesti sinulle, joka olet
ensimmäistä kertaa työnhakijana TEtoimistossa, sillä haluamme varmistaa, että
asiakkuutesi TE-toimistossa saa parhaan
mahdollisen alun ja sujuu joustavasti.

Lue lisää palvelusta ja ilmoittaudu tästä

TYÖNHAKUTAIDOT KUNTOON!

NonStop -työnhakuvalmennus on
kokonaisuudessaan verkossa järjestettävä
valmennuskokonaisuus. Suosittelemme
palvelua sinulle, jos tarvitset esimerkiksi
päivitystä työnhakuasiakirjoihin tai vinkkejä
sinulle sopivista työpaikoista. Tämän
palvelun kautta saat lisää vauhtia ja uusia
ideoita työnhakuun!

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

UUTTA SUUNTAA ETSIMÄSSÄ?

Kaipaatko apua urasuunnittelussa vai tökkiikö
työnhakusi? Tässä tapauksessa suosittelemme
sinulle Kompassi-valmennuksiamme. Kyseiset
valmennukset räätälöidään tarpeesi mukaan
ja ne sisältävät esimerkiksi
työnhakuvalmennusta ja/tai uravalmennusta.
Valmennuksia järjestetään niin paikan päällä
kuin verkossa.

Tämän palvelun kautta oikea suunta löytyy
varmasti!

Tutustu palveluun, aikatauluihin ja
ilmoittaudu tästä

UUSI ALA KIIKARISSA?

Oletko miettinyt uudelleenkoulutusta vai
koetko olevasi väärällä alalla?
Suosittelemme sinulle
ammatinvalintaohjausta, jonka avulla saat
ohjausta koulutussuunnitelmiisi!

Lue lisää palvelusta ja ilmoittaudu tästä

TYÖHÖNVALMENTAJA AUTTAA!

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 sekä
vahvuutesi työnhaussa. Nyt etsitään yhdessä
työpaikka!

Lue lisää palvelusta ja ilmoittaudu tästä

TYÖKOKEILULLA ETEENPÄIN!

Oletko kiinnostunut kokeilemaan jotain
uutta työtehtävää vai tuntuuko työttömyys
pitkittyvän ja jotain olisi hyvä päästä
tekemään? Siinä tapauksessa suosittelemme
sinulle työkokeilua! Työkokeilu on
täydellinen vaihtoehto sinulle, jos haluat
selvitellä ammatinvalinta- ja
uravaihtoehtojasi käytännön tekemisen ja
työtehtävien kautta. Työkokeilu tarjoaa
myös mahdollisuuden näyttää osaamistasi
työnantajalle. Tiedä, vaikka saisit työpaikan!

Lue lisää työkokeilusta tästä

KARTOITA AMMATILLINEN
OSAAMISESI!

OSAAMISEN VAHVISTUSTA
TYÖVOIMAKOULUTUKSILLA!

Tarvitsetko osaamisesi ja ammattitaitosi
perusteellisempaa kartoittamista?
Suosittelemme sinulle osaamis- ja
ammattitaitokartoitustamme. Palvelun aikana

Haluatko opiskella uuden ammatin? Kaipaako
osaamisesi täydennystä? Puuttuuko sinulta
lupakortteja vai ovatko ne menneet vanhaksi?
Jos vastasit kyllä, niin suosittelemme sinulle
työvoimakoulutuksiamme.

Tutustu monipuoliseen

saat tietoosi ammatillisen osaamisesi
vahvuudet ja mahdolliset puutteet suhteessa
työelämän vaatimuksiin. Palvelu tarjoaa myös
konkreettiset ratkaisuehdotukset mahdollisten
osaamisvajeiden täyttämiseksi.

Lue lisää palvelusta tästä

työvoimakoulutustarjontaamme tästä

JÄIKÖ JOKIN MIETITYTTÄMÄÄN?

Eikö sopivaa palvelua löytynyt? Jos sinulla
on jotain kysyttävää palveluihin tai
työnhakuusi liittyen, niin jätä rohkeasti
yhteydenottopyyntö Oma asiointi verkkopalvelun kautta. Asiantuntijamme
auttavat sinua mielellään!

