Mikä pitää paikkaansa työhakemuksen
laatimisesta?

A

Hakemuksen ulkoasulla ja oikeinkirjoituksella ei ole mitään merkitystä.

B

Työhakemus kannattaa tehdä aina
räätälöidysti jokaiseen työpaikkaan
erikseen.

C

Tee hakemus ja lähetä se
sadalle työnantajalle.

Mitä hyötyä on video-cv:n teosta?

A

Ei tarvitse nähdä vaivaa kirjalliseen
hakemukseen.

B

Työnantaja pystyy valitsemaan.
työntekijän ulkonäön perusteella.

C

Työnhakijan persoona tulee
paremmin esiin.

Mitä hyvästä CV:stä eli ansioluettelosta tulisi
ainakin löytyä?

A

Koulutus- ja työhistoria.

B

Lista lempiväreistä.

C

Työtehtävät, joita et suostu tekemään.

Mitä on hyvä tietää työpaikasta, ennen kuin
menee työhaastatteluun?

A

Sijainti.

B

Koska työpaikalla on tauot.

C

Millaiset pikkujoulut firmalla on
tapana järjestää.

Mikä ei pidä paikkaansa työhakemuksen
sisällöstä?

A

Työhakemuksessa kannattaa antaa
itsestään mahdollisimman hyvä kuva.

B

Työhakemuksessa olisi hyvä olla selkeä
rakenne ja huolellinen kirjoitusasu.

C

Työhakemuksessa kerrotaan kaikki
siihen astisen elämän käänteet.

Uuden työpaikan aloittaminen on
jännittävää. Miettikää yhdessä miten
jännitystä voi hallita tai vähentää
aloittaessa uuden työn.

Kannattaako työnantajaan olla yhteydessä,
kun on jättänyt työhakemuksen?

A

Kyllä, soitto yritykseen kertoo hakijan
motivaatiosta ja aktiivisuudesta.

B

Työnantajat ovat hyvin kiireisiä, eivätkä
halua saada ylimääräisiä yhteydenottoja.

C

Kannattaa soittaa useita kertoja ja kysyä,
sainko paikan.

Työtä voi tehdä hyvin erilaisissa työsuhteissa.
Miettikää yhdessä, mitä seuraavat termit
tarkoittavat.

A

Kokoaikatyö

B

Osa-aikatyö

C

Etätyö

D

Määräaikainen työsuhde

E

Toistaiseksi voimassa oleva työsuhde

Mitä teet, jos työpaikkaa ei heti löydykään?

A

Unohdat ja lopetat koko hakemisen.

B

Jatkat sinnikkäästi hakemista.

C

Et ota mitään paineita koko asiasta.

Opit jatkuvasti uutta. Miettikää ryhmässä,
mitä olette viime aikoina oppineet tai missä
olette kehittyneet.

Miten valmistaudut työpaikkahaastatteluun?

A

Harjoittelemalla miten kertoa omasta
osaamisesta.

B

Työpaikkahaastatteluun ei voi mitenkään
valmistautua.

C

Ottamalla täysin rennosti.

Kenet voi pyytää suosittelijaksi
työhakemukseen?

A

Äiti.

B

Opiskelukaveri.

C

Entinen esihenkilö.

Työnhaku voi viedä aikaa ja olla välillä vähän
turhauttavaakin. Miettikää ryhmässä miten
motivoida itseään työnhaussa.

Työnantajat hakevat työnhakuilmoituksissaan
monesti hyvää tyyppiä. Millainen se teidän
mielestänne on? Miettikää yhdessä.

Mistä voit löytää työtä?

Mikä seuraavista keinoista voi auttaa sinua
työnhaussa?

A

Tutustut oman lähialueesi ja oman
alasi kiinnostaviin yrityksiin.

B

Otat yhteyttä entisiin työpaikkoihisi
ja kerrot, että olisit kiinnostunut
työskentelemään yrityksessä.

C

Olet aktiivinen ja pidät yhteyksiä
verkostoosi.

Mistä voit saada tietoja työpaikoista?

A

Sosiaalisen median kanavat.

B

Yritysten omat nettisivut.

C

Omien harrastusten ja kaverien kautta
luodut yhteydet.

Miettikää yhdessä miten voi luoda hyvän
ensivaikutelman työhaastattelussa.

Kuka määrittää kuinka paljon saat palkkaa?

Mistä voit saada apua ja tukea työnhakuun?

Mikä seuraavista auttaa antamaan hyvän
ensivaikutelman työhaastattelussa?

A

Hyvä ja kohtelias käytös.

B

Siisti ja huoliteltu ulkonäkö.

C

Napakka käden puristus ja katsominen
silmiin.

Pohtikaa ryhmässä onko sellaisia
asioita, joita työnantaja ei saa kysyä
työhaastattelussa tai kysymyksiä,
joihin ei tarvitse vastata.

Sinulla on aamulla työhaastattelu, mutta
oletkin kipeänä. Miten toimit?

