PROAKTIIVINEN TYÖHAKU VOI OLLA ESIMERKIKSI…
1. Oman urasuunnitelman kirkastamista
•
•
•
•
•

Ammatinvalinnan ohjaukseen tai uraohjaukseen osallistumalla
Erilaisissa työtehtävissä ja organisaatioissa toimivien ihmisten haastattelemalla
Ammattinettiin, opintopolkuun, toissa.fi ja vastaaviin sivustoihin tutustumalla
Unelmoimalla vapaasti – ja toisaalta luomalla konkreettisia tavoitteita ja toimintasuunnitelmia
Mahdollisesti yrittäjyyteen tai kevytyrittäjyyteen tutustumalla

2. Työnhakutaitojen kehittämistä
•
•
•
•

TE-toimiston kanssa työllistymissuunnitelmasta ja sopivista palveluista keskustelemalla
Ryhmämuotoiseen työnhakuvalmennukseen tms. osallistumalla
Hakeutumalla henkilökohtaiseen ura- tai työhövalmennukseen
Lukemalla työnhakuun liittyviä oppaita tai nettiartikkeleita

3. Työmahdollisuuksien kartoittamista
•
•
•
•
•
•
•

Kartoittamalla oman työnhakualueen yrityksiä eri hakemistoja hyödyntämällä
Kiinnostavissa työpaikoissa työskentelevien ihmisten urapolkuihin tutustumalla
Tuttuja ja tutun tuttuja jututtamalla
Yritysten sivustojen ja somekanavien tietosisältöjen kautta osaamistarpeita selvittämällä
Ottamalla esim. puhelimitse yhteyttä kiinnostaviin työpaikkoihin
Lukemalla työpaikkailmoituksia eri kanavista ja sivustoilta
Aktivoimalla paikkavahteja työnhakusivustoilta

4. Verkostojen luomista ja ylläpitämistä
•
•
•
•
•

Osallistumalla esim. alan seminaareihin, konferensseihin, ammattiliiton tilaisuuksiin yms.
Keskustelemalla, liittymällä ryhmiin ja laittamalla verkostoitumispyyntöjä LinkedInissä
Osallistumalla rekrymessuille (etukäteisvalmisteluineen ja aktiivisine jälkitoimineen)
Ottamalla yhteyttä vanhoihin tuttuihin esim. opiskeluajoilta tai aiemmista työpaikoista.
Pitämällä myöhemminkin yhteyttä jonkin saamatta jääneen työpaikan yhteyshenkilöihin

5. Oman osaamisen ja kokemuksen koostamista
•
•
•
•
•
•

Kokoamalla kaiken työ-, opiskelu-, vapaaehtois- ja harrastuskokemuksesi yhteen (Master-CV)
Oman kokemuksen ja osaamisen taulukointitehtävillä
Omia onnistumisia ja aikaansaannoksia sanoittamalla
LinkedIn-profiilia täydentämällä
Visuaalisesti näyttävän CV:n tekemisellä, esim. Canvalla
Pyytämällä palautetta entisiltä esimiehiltä, kollegoilta, alaisilta tms.

6. Oman osaamisen ja persoonan esiin tuomista
•
•
•

Tietoisella henkilöbrändäyksellä somessa
Esim. video-CV:llä, bloggaamisella, vloggaamisella, portfoliolla
Luovilla ja persoonallisilla työnhakukampanjoilla ja -tempauksilla

•
•
•
•
•

Avoimia työhakemuksia kirjoittamalla
Henkilöstöpalveluyritysten tietokantoihin liittymällä
Otattamalla hyvän CV-valokuvan
Teettämällä käyntikorttimuotoisen mini-CV:n
Hyödyntämällä hakukoneoptimointia työnhaussa

7. Aktiivista harjoittelua
•
•
•
8.

Hissipuhetta ääneen läpikäyden
Työnhakuasiakirjoja viilaten ja niihin palautetta pyytäen (keneltä tahansa lähipiirissä)
Yleisimpiin työhaastattelukysymyksiin valmistautumalla (ääneen harjoitellen)

Oman ammatillisen osaamisen kehittämistä
•
•
•
•

Työvoimakoulutukseen tai ammatilliseen täydennyskoulutukseen osallistumalla
Verkkokursseille, webinaareihin tms. osallistumalla
Lukemalla tai itsenäisesti harjoittelemalla
Osallistumalla työkokeiluun tai palkkatukityöhön kokemuksen kartuttamiseksi

9. Rekrytointiprosesseihin osallistumista
•
•
•
•
•
•

Kiinnostaviin paikkoihin liittyviä puheluita soittamalla
Työhakemuksia ja CV:itä lähettämällä
Yritysten sähköisiä työnhakulomakkeita täyttämällä
Osallistumalla perinteiseen työhaastatteluun, puhelinhaastatteluun tai videohaastatteluun
Osallistumalla jatkohaastatteluihin, soveltuvuusarviointeihin tai tekemällä työnäytteitä
Pyytämällä palautetta rekrytointiprosessin jälkeen, mikäli et tullut valituksi

10. Omasta työnhakukunnosta huolehtimista
•
•
•
•
•

Monipuolisella ja terveellisellä ravinnolla, riittävällä unella ja säännöllisellä liikunnalla
Työnhakua tukevaan sosiaaliseen ympäristöön hakeutumalla, esim. työnhakuryhmät
Perheen ja muun lähipiirin kanssa sujuvasta työnhakuarjesta sopimalla
Toimeentuloon liittyviä asioita (esim. päivärahahakemukset) hoitamalla
Vastoinkäymisiin varautumisella ja positiivisella asenteella

