
Erottuva cv ja hakemus, 3 pv 

 visuaalinen cv 

 mitä korostaa työnantajan 
näkökulmasta 

 kuvien valinta 

 työtehtävät/vastuualueet saavutuksiksi 

 miten erotut, kun käytössä valmiit 
hakemuspohjat 

 sähköinen portfolio 

Pääset harjoittelemaan erilaisten 
ansioluetteloiden ja hakemusten työstämistä 
niin, että työnhakusi tärppää. 

Teemaan sisältyy yksi verkkovalmennuksena 
toteutettava teoriapäivä ja kaksi workshop-
päivää lähivalmennuksena. 

 

Myyntitaidot työnhaussa, 2 pv 

 vahvuudet ja osaaminen saavutuksina 

 erityistaidot esiin 

 live-kohtaamisen myyntitaidot  

Brändää ja tuotteista osaamisesi myyväksi 
kokonaisuudeksi sekä opi herättämään 
työnantajassa tarve palkata juuri sinut. 
Teeman aikana harjoitellaan myös live-
kohtaamisia.  

Teema toteutetaan lähivalmennuksena. 

 

Työhaastattelu, 2 pv 

 työhaastatteluun valmistautuminen 

 käytännönvinkkejä työhaastatteluun 

Pääset kuulemaan käytännönvinkkejä 
työhaastatteluun sekä opit valmistautumaan 
siihen. 

Teemaan sisältyy yksi 
verkkovalmennuspäivä ja yksi lähipäivä. 

 

 

 

 

Video-cv, -hakemus ja -haastattelu, 2 pv 

 miksi  ja miten tehdä video-cv tai -
hakemus 

 miten valmistautua videohaastatteluun 
ja sen tekemiseen 

 lyhyesti tekniikasta ja menetelmistä 

Opit tekemään tyylikkään video-cv:n ja -
hakemuksen. Pääset tutustumaan 
videohaastatteluun, videohaastattelun 
valmistautumiseen. Saat teknisiä vinkkejä 
toteutukseen. 

Teemaan sisältyy yksi verkkovalmennuksena 
järjestettävä teoriapäivä ja yksi  
lähivalmennuksena toteutettavaa workshop-
päivä. 

 

Työnhakukampanja netissä, 3 pv 

 julkinen työnhakukampanja perinteisen 
työnhaun tukena 

 miten aloittaa kampanja 

 suunnittele toteutus 

 miten tulla huomatuksi 

 eri somekanavat osana 
työnhakukampanjaa 

 miten löydät työpaikkoja netistä 

 työnhaun matchmaking 

Tavoitteena on saada kuva siitä, miten 
toteuttaa työnhakukampanja netissä ja saada 
työnantajat tavoittamaan juuri sinut. Käydään 
läpi yleisimmät työnhaussa käytettävät some 
kanavat. Workshopissa pääset 
konkreettisesti harjoittelemaan ja laittamaan 
työnhakukampanjan alkuun.  

Teemaan sisältyy yksi verkkovalmennuksena 
toteutettava teoriapäivä ja kaksi 
lähivalmennuksena toteutettavaa workshop-
päivää. 

 

 

 

Teemojen sisällöt, tavoitteet ja toteutus 



Valjasta verkostosi työnhaun tueksi, 2 pv 

 ammatillinen verkostosi 

 mitä muuta verkostoa voit hyödyntää 
työnhaussa 

 kokoa verkostosi 

 tee oma työnhakusi näkyväksi 

 missä voit verkostoitua  

Opit ymmärtämään, miten voit hyödyntää 

verkostojasi työnhaun näkökulmasta. Sinulla 

on myös mahdollisuus laajennetaan 

verkostojasi. 

Teemaan sisältyy yksi verkkovalmennuksena 

toteutettava teoriapäivä ja yksi 

lähivalmennuksena toteutettava workshop-

päivä. 

 

 

Töihin ulkomaille, 2 pv 

 työhaku ulkomailla 

 EURES, työskentely EU- tai ETA-
maissa 

 muut mahdollisuudet ulkomaille 

 työnhakuasiakirjat ulkomailla  

Oletko harkinnut työskentelyä ulkomaille? 

Nyt sinulla on mahdollisuus saada lisätietoa, 

miten tämä onnistuu käytännössä. 

Teemaan sisältyy kaksi 

lähivalmennuspäivää. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Some tehokäyttöön, 2 pv 

Innostu luomaan ja kehittämään 

työnhakijaprofiilia sosiaalisen median 

palveluihin. Teemassa keskitymme 

LinkedIniin. Saat tietoa hyvän 

työnhakijaprofiilin luomisesta, rakentamisesta 

ja osaamisen kuvaamisesta.  

 LinkedIn 

 sisällön tuottaminen 

 toisten sisällön jakaminen 

 ryhmiin liittyminen 

 verkoston rakentaminen 

 yritysten seuraaminen  

Teemaan sisältyy yksi verkkovalmennuksena 

toteutettava teoriapäivä ja yksi 

lähivalmennuksena toteutettava workshop-

päivä. 

 

Kevytyrittäjyys, 1 pv 

 mitä kevytyrittäjyys tarkoittaa 

 milloin kannattaa ryhtyä kevytyrittäjäksi 

 miten voit ryhtyä kevytyrittäjäksi 

Teeman aikana saat perustiedot 
kevytyrittäjyydestä. Teemaan kuuluu yksi 
lähivalmennuspäivä. 

 

Teemojen sisällöt, tavoitteet ja toteutus 


