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Oman osaamisen ja omien vahvuuksien tunnistaminen

Osaamisesta ja vahvuuksista kertominen



Työn hakeminen

Työnhaku vaatii valmistautumista ja aikaa
• Kohdentaminen ja selvitystyö

- mihin haluan? miksi? -> urasuunnittelu
- motivaatio tai sen puute näkyy hakemuksissa
- laatu voittaa määrän

• Yhteydenotto työnantajiin
- kenelle?
- soittaminen vs. sähköposti vai paikalla käynti?
- mitä sähköpostiin?

• CV-pankit, tietokannat, sosiaalinen media



CV tai
ansioluettelo



• Ulkoasu: selkeä, virheetön, olennainen esille
• Henkilötiedot + kuva?
• Koulutus
• Työkokemus: tehtäväkuvaus
• Muita alueita:

• luottamustoimet
• osaaminen tai potentiaali: avaa riittävästi!
• yhtenäisyys ja katkokset
• kielitaito
• kansainvälinen kokemus
• harrastukset: persoonallisesti ja ajatuksella
• suosittelijat mahdollisia, yhteystiedot
• mieti, mitä työnantaja hakee

Esikarsinta usein CV:n perusteella

CV:n sisältö



CV:ssä tärkeää
• Työhistoriasi ja osaamisesi pääkohdat selkeästi esitettynä
• Selkeä ja looginen rakenteeltaan ja sisällöltään, helppo ja

nopea lukea, konkreettinen, aukoton
• Virheetön! Luetuta jollain muulla
• 1–2 sivua, positiivinen kokonaiskuva sinusta
• Työnhaun kannalta tärkeät asiat alkuun
• Räätälöity aina haettavaa tehtävää varten
• Palstat, tikkukirjaimet, alleviivaus, lihavointi kohtuudella

käytettyinä hyviä keinoja ansioluettelon selkeyttämiseksi
• Tarkasta fontin koko (ei liian pieni)
• Pdf-muodossa lähetetään



Mitä CV:tä silmäilevä näkee?

• Silmäilyn tarkoitus on selvittää, kannattaako lukea.
• Kymmenessä sekunnissa muodostuu tunne, mielikuva.
• Sisällöt katsotaan hyvin pintapuolisesti. Vain muutamia sanoja

ja sisältöjä rekisteröityy.
• Päätä, millaisen vaikutuksen haluat tehdä.
• Vaikuta siihen, mihin silmä tarttuu.



Tee ainakin tämä visuaalistaminen
Hio rakenne ja typografia
silmäiltäväksi
• valitse kirjasin huolella
• otsikoihin oma

kirjasintyyli,
leipätekstiin oma?

• kuva
• riviväli, rivin pituus
• asettelu, palstoitus?
• sisennykset
• listaukset

àAnna silmälle kiinnekohtia!
àPyydä ystävääsi silmäilemään CV:täsi kymmenen sekuntia.

Mitä jäi mieleen? Mihin silmä tarttui?



Mietitty typografia
+

napakka rakenne
+

ilmaa!

Lähde: Pinterest



Värit, symbolit, elementit
= mielikuva, tunne

Lähde: Pinterest ja blog.appelsiini.fi



Infografiikkaa mukaan?

Lähde: sannasaarikangas.fi, Mervi Laakso/Pinterest



Verkko on täynnä esimerkkejä
Hyviä ja hyvin huonoja.

Mitä teetkin, tee se hyvin.

Kuva: Pinterest



Hakemus tai
motivaatiokirje



Lue ilmoitus

• Ilmoituksen rakenne:
• Organisaation esittely
• Toimenkuva
• Mitä erityisesti haetaan?

• vaatimukset
• toiveet

• Lisätietoja puhelimitse
• Hakuohjeet

• Ilmoituksen tyyli
• Organisaation nettisivut



Vastaa ilmoitukseen

Hyvä hakemus:

• Herättää kiinnostuksen
• Osoittaa motivaation
• Tuo osaamisen esiin
• Linkittää kokemuksen työn vaatimuksiin
• Keskittyy olennaiseen: 1 A4
• On konkreettinen, ei lista adjektiiveja

15



Hakukirje

• Osaaminen ja motivaatio
• keskeisintä perusteltu motivaatio: miksi haluat töihin juuri kyseiseen

paikkaan?

• Pituus vs. selkeys
• tiivis ilmaisu, MUTTA
• lyhyt hakemus ei mikään itseisarvo, työnantajalle tultava joku kuva

siitä, millainen hakija on
• asioiden ryhmittelyyn ja olennaisen sanomiseen selkeästi kannattaa

kiinnittää paljon huomiota – konkreettiset esimerkit!
• tietojen relevanssi? Selviääkö CV:stä?
• älä luota rivien välistä lukemiseen

• Siisti, persoonallinen, virheetön ja asiallinen
Tavoitteena hankkia kutsu haastatteluun



Hakemuksen rakenne

• Kiinnostus: miksi haet paikkaa ja mikä yrityksessä kiinnostaa.
Motivaatio näkyviin!

• Osaaminen: Miten täytät työnantajan vaatimukset? Mitkä
ovat vahvuutesi tehtävään?

• Millainen olen: Persoonasi vahvuudet, millainen olet
ihmisenä/työtoverina



CV ja hakemus kuntoon

CV-klinikka Rekryssä
kaksi kertaa kuussa.
Katso ajat ja paikat:
utu.fi/rekry



Tilaa uutiskirje
osoitteessa
utu.fi/rekry


