TERVETULOA
TYÖNHAUN
TEEMAWEBINAAREIHIN!

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-toimiston kotisivuilta tapahtumakalenterista osoitteesta http://toimistot.te-palvelut.fi/hame.
Tervetuloa mukaan!

LÖYDÄ PIILOTYÖPAIKAT: Opit etsimään
ja löytämään piilotyöpaikkoja.
9.8.2022 klo 9-11 : https://bit.ly/3xNIupL
4.10.2022 klo 13-15 : https://bit.ly/39jomm0
29.11.2022 klo 13-15 : https://bit.ly/3zGTEhH

LOGISTIIKAN OSAAJAKSI: Saat perustietoa
logistiikka-alasta ja sen monipuolisista työtehtävät sekä opit löytämään alan työpaikkoja.
9.8.2022 klo 13-15 : https://bit.ly/3MO9mdE

LÖYDÄ OMA TYÖNHAKUTYYLISI: Opit erottautumaan eduksesi työnhakuasiakirjoillasi.
23.8.2022 klo 9-11: https://bit.ly/3turdj1
18.10.2022 klo 9-11: https://bit.ly/3MPBblC
PALVELUALA – SUOMEN SUURIN TYÖLLISTÄJÄ: Saat kokonaiskuvan alasta, sen kouluttautumismahdollisuuksista ja työpaikkojen
hakemisesta.
23.8.2022 klo 13-15 : https://bit.ly/3xPyDjw

EROTTUVA CV JA HAKEMUS: Opit erottautumaan eduksesi työnhakuasiakirjoillasi.
6.9.2022 klo 9-11 : https://bit.ly/3tABpX4
29.11.2022 klo 9-11 : https://bit.ly/3Qh7lJU

KORKEAKOULUTETTUJEN WEBINAARI – HENKILÖBRÄNDI JA OMAN OSAAMISEN MARKKINOINTI:
Opit työnhakijan henkilöbrändäyksestä
ja oman osaamisen tunnistamisesta.
6.9.2022 klo 13-15 : https://bit.ly/3aVshFY
15.11.2022 klo 9-11 : https://bit.ly/39sf1Zg

YRITTÄJYYS JA KEVYTYRITTÄJYYS: Opit, mitä
yrittäjyys ja kevytyrittäjyys ovat sekä millaisia
ominaisuuksia yrittäjänä tarvitaan.
20.9.2022 klo 9-11 https://bit.ly/3b1A3hW
13.12.2022 klo 13-15 : https://bit.ly/3NLuW3I

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

TERVETULOA
TYÖNHAUN
TEEMAWEBINAAREIHIN!

OSA-AIKATYÖSTÄ KOKOAIKAISEEN TYÖHÖN:
Vinkkejä työnhakuun osa-aikatyön rinnalla.
20.9.2022 klo 13-15 : https://bit.ly/3Qi8hh7
SOSIAALINEN MEDIA TYÖNHAUSSA: Opit,
miten somea voi hyödyntää työnhaussa.
4.10.2022 klo 9-11 : https://bit.ly/3MQChO2
13.12.2022 klo 9-11 : https://bit.ly/3zByL7d
ROBOTIIKAN AVAAMAT TYÖMAHDOLLISUUDET: Opit, mitä robotiikka-ala tarjoaa työnhakijoille, mistä alan työpaikkoja kannattaa
etsiä sekä millaisten koulutuspolkujen kautta
alalle voi hakeutua.
18.10.2022 klo 13-15 : https://bit.ly/3zzUlci

LUO TULEVAISUUS IT-ALALLA: Saat tietoa ITalan monipuolisista työtehtävistä sekä alan
työnäkymistä.
15.11.2022 klo 13-15 : https://bit.ly/3xMASnn

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

OMAN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA
MARKKINOINTI: Opit tunnistamaan oman
osaamisesi laajasti ja hyödyntämään sitä
työnhaussa.
1.11.2022 klo 9-11 : https://bit.ly/3NViqyH
27.12.2022 klo 9-11 : https://bit.ly/3MQ6RYm

PUHTAANAPITO – TYÖLLISTY PUHTAANAPITOALALLE: Saat kattavan kuvan siivousalasta
ja mistä voit etsiä siivousalan töitä.
1.11.2022 klo 13-15 : https://bit.ly/39sf1bI

METALLI- JA TUOTANTOTALOUS TUTUKSI:
Saat kattavan kuvan metalli- ja tuotantotalouden alasta, alalle kouluttautumisesta ja
työmahdollisuuksista.
27.12.2022 klo 13-15 : https://bit.ly/3MQHy8t

NÄIN OSALLISTUT: Liity mukaan oheisesta linkistä. Huomioithan, että lähetys alkaa vasta annettuna ajankohtana. Verkkoluento
pidetään Teams -livetapahtumana. Sinun ei
tarvitse asentaa sovellusta, vaan voit osallistua selaimen kautta. Luentoa on mahdollista 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.

