
LÖYDÄ PIILOTYÖPAIKAT: Opit etsimään  
ja löytämään piilotyöpaikkoja.

6.7.2021 klo 9-11: https://bit.ly/3yh5yeZ
24.8.2021 klo 13-15: https://bit.ly/3woDkgy
5.10.2021 klo 9-11: https://bit.ly/3vmTzdP
2.11.2021 klo 13-15: https://bit.ly/3wvGvD9

Haluatko tietoa työnhausta ja sen eri vaiheista? Tule mukaan Sinua kiinnostavaan työnhaun 
teemawebinaariin! Webinaari on virtuaalinen ja helppo tapa saada työnhakuun liittyvät 
vinkit! Työnhaun teemawebinaarien tiedot ja osallistumislinkit löytyvät myös Hämeen TE-toi-
miston kotisivuilta tapahtumakalenterista osoitteesta http://toimistot.te-palvelut.fi/hame. 
Tervetuloa mukaan! 

EROTTUVA CV JA HAKEMUS: Opit erottau- 
tumaan eduksesi työnhakuasiakirjoillasi. 

8.6.2021 klo 9-11: https://bit.ly/3v0ZOUy
7.9.2021 klo 13-15: https://bit.ly/3yA6LOt
19.10.2021 klo 9-11: https://bit.ly/3uq4FO8
16.11.2021 klo 13-15: https://bit.ly/3wrFHPu
30.11.2021 klo 13-15: https://bit.ly/3wqO8dY

VAKITYÖHÖN VUOKRATYÖN KAUTTA:  
Opit vuokratyön erityispiirteet sekä  
kuinka voit työllistyä vuokratyöhön.

6.7.2021 klo 13-15: https://bit.ly/3bCBG2Y
7.9.2021 klo 9-11: https://bit.ly/34ftbGV
5.10.2021 klo 13-15: https://bit.ly/3wwstB5
16.11.2021 klo 9-11: https://bit.ly/2SsCHDL 

TERVETULOA
TYÖNHAUN 

TEEMA- 
WEBINAAREIHIN!

SOSIAALINEN MEDIA TYÖNHAUSSA: Opit,  
miten somea voi hyödyntää työnhaussa. 

8.6.2021 klo 13-15: https://bit.ly/2RyeKLf
10.8.2021 klo 9-11: https://bit.ly/3umQ4mi
19.10.2021 klo 13-15: https://bit.ly/2T8vdpW
30.11.2021 klo 9-11: https://bit.ly/3bUPUwi

KORKEAKOULUTETUN TYÖNHAKIJAN HENKI- 
LÖBRÄNDI JA OSAAMISEN MARKKINOINTI:  
Opit työnhakijan henkilöbrändäyksestä  
ja oman osaamisen tunnistamisesta.

20.7.2021 klo 9-11: https://bit.ly/3ypMOK2
26.8.2021 klo 13-15: https://bit.ly/3fjyuLW

MYY OSAAMISESI: Opit tunnistamaan ja  
myymään osaamistasi työnantajille.

22.6.2021 klo 13-15: https://bit.ly/3vdAKJS 
20.7.2021 klo 13-15: https://bit.ly/3eYYXOA
24.8.2021 klo 9-11: https://bit.ly/2TlljSd
21.9.2021 klo 13-15: https://bit.ly/3wtekVt
2.11.2021 klo 9-11: https://bit.ly/3fjPm57

KEVYTYRITTÄJYYS JA YRITTÄJYYS: Opit, mitä  
yrittäjyys ja kevytyrittäjyys ovat sekä millaisia 
ominaisuuksia yrittäjänä tarvitaan.

22.6.2021 klo 9-11: https://bit.ly/3ov2CH4
10.8.2021 klo 13-15: https://bit.ly/3fDtJM4
21.9.2021 klo 9-11: https://bit.ly/34cPpJL
9.11.2021 klo 9-11: https://bit.ly/3wrEMyw

Lisätietoja:
 Spring House Oy 
puh. 09 726 2800 
info@springhouse.fi
Hämeen TE-toimisto  
ostopalvelut.hame@ 

te-toimisto.fi
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AMMATTINA LUOVUUS: Käymme läpi erilaisia 
polkuja luovan alan työhön sekä alan osaajan 
vahvuuksien tunnistamista ja markkinoimista.

26.8.2021 klo 9-11: https://bit.ly/3bS5M2l
23.11.2021 klo 13-15: https://bit.ly/3oPlZuD

MYYNTITYÖ TUTUKSI: Saat kattavan kuvan 
myyntityöstä, sen ominaispiirteistä sekä opit, 
mistä voit aloittaa alan töiden etsimisen. 

19.8.2021 klo 9-11: https://bit.ly/3fj1Slt
18.11.2021 klo 13-15: https://bit.ly/34eY3XZ

Lisätietoja:
 Spring House Oy 
puh. 09 726 2800 
info@springhouse.fi
Hämeen TE-toimisto  
ostopalvelut.hame@ 

te-toimisto.fi

Näin osallistut: Liity mukaan oheisesta lin-
kistä. Huomioithan, että lähetys alkaa vas-
ta annettuna ajankohtana. Verkkoluento 
pidetään Teams -livetapahtumana. Sinun ei 
tarvitse asentaa sovellusta, vaan voit osal-
listua selaimen kautta. Luentoa on mah-
dollista seurata useimmilla mobiililaitteilla 
paikasta riippumatta. Voit esittää luennolla 
kysymyksiä nimettömänä. Materiaalit ovat 
Spring House Oy:n omaisuutta, eikä niitä 
jaeta. Luento on tarkoitettu työttömille tai 
työttömyysuhan alaisille työnhakijoille.

TERVETULOA
TYÖNHAUN 

TEEMA- 
WEBINAAREIHIN!

METALLI- JA TUOTANTOTALOUS TUTUKSI: Saat 
kattavan kuvan metalli- ja tuotantotalouden 
alasta, alalle kouluttautumisesta ja työmah-
dollisuuksista.

12.8.2021 klo 9-11: https://bit.ly/3yA5S8B
11.11.2021 klo 13-15: https://bit.ly/3oQ31Ek

SIIVOUSALA TUTUKSI: Saat kattavan kuvan sii-
vousalasta ja mistä voit etsiä siivousalan töitä. 

12.8.2021 klo 13-15: https://bit.ly/34hveKs
18.11.2021 klo 9-11: https://bit.ly/3yA8S4V

TYÖLLISTY SOSIAALI- JA TERVEYSALALLE: Saat 
tietoa sote-alasta, alan koulutuksista ja moni-
puolisista työllistymismahdollisuuksista.

17.8.2021 klo 9-11: https://bit.ly/3yCr0ew
9.11.2021 klo 13-15: https://bit.ly/3ujAAzB 

MATKAILU- JA RAVINTOLA-ALA TYÖLLISTÄÄ: 
Saat kokonaiskuvan alasta, sen kouluttautu-
mismahdollisuuksista ja työpaikkojen hake- 
misesta.

17.8.2021 klo 13-15: https://bit.ly/3udWFiY
11.11.2021 klo 9-11: https://bit.ly/3vjo3NO

LOGISTIIKKA: Saat perustietoa logistiikka-alas-
ta ja sen monipuolisista työtehtävät sekä opit 
löytämään alan työpaikkoja.

19.8.2021 klo 13-15: https://bit.ly/34ej05g
23.11.2021 klo 9-11: https://bit.ly/3fHBnFa
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