Joensuun Nuorisoverstas ry Kesätyönhaku -kurssi työpajanuorille
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Työhakemuksen ja CV:n laatiminen (liite 3)
Työhaastattelusimulaatio (liite 4)

Joensuun Nuorisoverstaan työpajanuorten kesätyönhaku- kurssin aloitamme
tarkastelemalla työnhakuprosessia kokonaisuudessaan. Tarkoituksena on hahmottaa
kokonaisuus siitä, miten työnhaun prosessi etenee ja mitä se sisältää. Työnhaun
prosessin tunnistamisen jälkeen nuoret saavat miettiä omia kiinnostuksen kohteitaan
ja etsiä tietoa vapaasti Internetistä siitä, millaiset työtehtävät heitä kiinnostavat.
Nuoret saavat tietoutta harjoituksen avulla myös siitä, millaisiin työtehtäviin tällä
kyseisellä hetkellä haetaan työntekijöitä. Itseä kiinnostavan yrityksen, yhdistyksen,
kunnan tai jonkin tietyn työtehtävän löytämisen jälkeen nuoren on helpompi
suunnata työhakemus sekä cv valitsemiinsa hakukohteisiin. Työnhakemuksen ja cv:n
laatimisessa painotetaan omien vahvuuksien ja aiemman kokemuksen esiin
nostamista yksilöllisesti. Työhaastattelusimulaatio toteutetaan ryhmätehtävänä niin,
että kaksi nuorta toimii työnantajan edustajina ja yksi nuori vuorollaan hakee työtä.
Palautteen antamisessa työnhakijalle painotetaan vahvuuksien esiin nostamista
kannustavasti. Harjoituksen kautta nuoret ovat kokeneet saaneensa ikään kuin aidon
työhaastattelukokemuksen. Nuorten kesätyönhaku-kurssilla ohjaajat toimivat usein
työpareina. Nuorten kurssilaisten ryhmäyttäminen on tärkeää ja menetelminä
käytetään niin yksilö-, pari- kuin pienryhmätyöskentelyä. Kaiken kaikkiaan on tärkeää,
että nuori saa kurssilla tietoa, ohjausta ja neuvontaa sekä konkreettista hyötyä
työllistyäkseen. Varsinaisen kurssitoiminnan ohella nuorella on mahdollisuus saada
yksilövalmennusta työnhaun tueksi. Ohjaajat toimivat aktiivisesti tiedottaessaan
ajankohtaisista kesätyöpaikoista nuorille.

Liite 2: Kiinnostuksen kohteiden kartoittaminen

Nimi:____________________________________

Etsi väh. 3 sinua kiinnostavaa työpaikkaa, työkokeilupaikkaa tai muuta esim. kesätyöpaikkaa, joissa
olisit kiinnostunut tulevaisuudessa työskentelemään.

Voit etsiä sekä julkisessa haussa olevia työtehtäviä tai ns. piilotyöpaikkoja eli kysellä suoraan
työnantajilta avoinna olevista työtehtävistä

Käytä monipuolisesti hyödyksesi eri työnhaku kanavia mm. Te-hallinnon sivut www.mol.fi,
www.oikotie.fi, www.monster.fi, www.duunitori.fi, www.avointyopaikka.fi

Työkokeilupaikkoja voit etsiä tutustumalla esimerkiksi Joensuun alueella oleviin yrityksiin,
järjestöihin ja kunnan sekä valtion eri työtehtäviin
Joensuun eri alojen yrityksiä löytyy: www.joensuuopas.com (huom! rajaa toimialan mukaan esim.
Joensuu, sosiaaliala), http://www.pohjoiskarjala.com/kunnat/joensuu/yritykset

Kunnat: www. joensuu.fi (työllistäminen otsikon alta löytyy tietoa esim. kaupungin
työkokeilupaikoista), kuntarekry.fi

Järjestöt: Pohjois-Karjalan järjestöt http://www.jelli.fi/jarjestorekisteri/

TYÖPAIKAT

1. Työpaikka:
Työtehtävä:
(Työsuhteen kesto):
Miksi kiinnostaa:
(Mihin mennessä haettava):
Sivusto, jolta löytyy tarkempaa tietoa:

Liite 3: Työhakemuksen ja CV:n laatiminen

TYÖHAKEMUS
päiväys
Maija Malli
Urapolku 1 A
10000 Helsinki
p. 040-123 4567
sähköposti: maija.malli@osoite.fi
Eija Esimies
Café Kahvi
Paahtotie 1
00100 Helsinki

KAHVILA-APULAINEN
Näin ilmoituksenne kahvila-apulaisen tehtävästä internetissä työvoimatoimiston sivuilla ja
kiinnostuin heti! Olen reipas ja ulospäinsuuntautunut 17-vuotias tyttö Helsingistä. Tulen hyvin
toimeen erilaisten ihmisten kanssa ja minulla on jo jonkin verran kokemusta asiakaspalvelusta.
Siksi uskonkin, että minusta olisi teille paljon hyötyä kahvilassanne!
Päätin peruskouluni viime keväänä Koululan yläasteella. Kesällä 2003 toimin apulaisena Ravintola
Ruokapaikan keittiössä, jossa tehtäviini kuuluivat esivalmistelu, tilojen siistiminen ja tiskaus. Välillä
olin myös salin puolella keräämässä astioita ja siistimässä pöytiä. Asiakkaiden kanssa tulin hyvin
toimeen ja sain paljon positiivista palautetta oma-aloitteisuudestani. Syksyllä olin kuukauden
elintarvikekioski Maitokipsassa myyjänä ja opin runsaasti lisää asiakkaista ja kassan hoidosta.
Harrastuksiini kuuluvat koiran kanssa ulkoilu, jumppa, lukeminen ja jalkapallo. Koulussani olin
urheilukerhossa ja osallistuin erilaisten koulujen välisten kilpailujen järjestämiseen. Luonteeltani
olen avoin ja iloinen. Työntekijänä minua on kehuttu ahkeraksi sekä reiluksi työkaveriksi.
Toivon, että voin tulla kertomaan itsestäni lisää mahdollisimman pian. Odotan innolla
yhteydenottoanne!

Ystävällisin terveisin,
Maija Malli

CURRICULUM VITAE
Henkilötiedot
Nimi
Lähiosoite
Puhelin
Sähköpostiosoite
Syntymäaika
Ajokortti

Lahtinen Heikki
Mäkitie 13
15100 Lahti
0505957856
heikki.lahtinen@hotmail.com
19.4.1991
AB

valokuva

Koulutus

Merkonomi, Helsinki Business College 2.6.2014
Peruskoulu, Hollolan peruskoulu 31.5.2011

Työkokemus

Seppälä Lahti, myyjä opiskelun ohella 14.8.2012Seppälä Lahti, myyntiharjoittelija 4.6.-13.8.2012
Citymarket Lahti, myymäläapulainen 3.6.-15.8.2011

Kiinnostuksen kohteet

Visuaalinen markkinointi

Osaamisalueet

Myymälän sisustus ja tuotteiden esillepano
Palvelualttius ja yhteistyökyky

Luottamustehtävät

Tutor-opiskelija 2011-2013
Tukioppilas 2009-2011
Oppilaskunnan hallituksen jäsen 2008-2009

Kielitaito

Suomi, äidinkieli
Englanti, erinomainen
Ruotsi, hyvä
Saksa, tyydyttävä
Espanja, alkeet

Tieto- ja viestintätekniset taidot

Hyvät
Word
Exel
Powerpoint
Photoshop
Dreamweaver

Harrastukset ja kiinnostukset

Jääkiekko
Kitaransoitto

Suosittelija

Myymäläpäällikkö Katri Leino, Seppälä Lahti
p. 045 768 9546

Liite 4: Työhaastattelusimulaatio
HAASTATTELUKYSYMYKSIÄ
1. Mikä on suurin saavutuksesi?
2. Mikä on haastavin tilanteesi työpaikalla?
3. Kuvaile itseäsi kolmella adjektiivilla.
4. Mitkä ovat heikoimmat puolesi?
5. Mikä on suurin mokasi mitä olet tehnyt työpaikalla?
6. Saat vastuullesi projektin, jolla on liian lyhyt aikataulu. Miten hoidat asian?
7. Oletko joutunut työskentelemään hankalan työkaverin, johtajan tai asiakkaan kanssa?
8. Työskenteletkö mieluummin yksin vai tiimissä?
9. Minkälaisia taitoja haluat kehittää tulevassa työpaikassasi ja miksi?
10. Minkälainen on mielestäsi hyvä työpaikka?
11. Miksi haluat jättää nykyisen työpaikkasi?
12. Minkälainen on mielestäsi hyvä johtaja? Entä huono?
13. Miten ystäväsi ja työkaverisi kuvailisivat sinua?
14. Mitkä ovat kolme tärkeintä asiaa, jotka olet oppinut edellisessä työpaikassasi?
15. Minkälaisia asioita haluat saavuttaa uudessa työpaikassasi?
16. Minkälainen on unelmiesi työpaikka?
17. Miksi meidän pitäisi palkata sinut?
18. Mitkä asiat motivoivat sinua?
19. Missä näet itsesi viiden vuoden kuluttua
20. Miten reagoit saamaasi kritiikkiin?
21. Kerro itsestäsi ja työhistoriastasi
22. Mikä sai sinut hakemaan tätä työpaikkaa?
23. Minkälainen on mielestäsi hyvä työympäristö?
24. Minkälaisia harrastuksia sinulla on?
25. Minkälaisia projekteja olet vetänyt?
26. Mitkä asiat aiheuttavat sinulle stressiä?
27. Mitä mieltä olet yrityksestämme?
28. Pidätkö vastuun ottamisesta
29. Minkälaisista työtehtävistä pidät?
30. Mitä puolia haluaisit kehittää itsessäsi?

