Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto
Hyvä työhakemus ja CV
Tietoisku Työ elämään –tapahtumassa 19.1.2016
Asiantuntija Antti Haapalainen

TYÖPAIKKAHAKEMUS

 Mieti mitä tarjottavaa sinulla on
työnantajalle
• Ota etukäteen selvää työnantajasta
• Vastaa työnantajan esittämiin
vaatimuksiin ja toiveisiin
• Lähetä hakemus vaikket täyttäisikään
kaikkia työnantajan vaatimuksia

 Kiinnitä huomiota hakemusasiakirjojen ulkoasuun
• Helppo luettavuus ja selkeys
• Tärkeimmät asiat nopeasti
nähtävissä
• Siisti ja huoliteltu kokonaisuus

TYÖPAIKKAHAKEMUS
 Ei ole yhtä oikeaa tapaa kirjoittaa
työpaikkahakemusta
• Huomioi yrityksen/organisaation
kulttuuri
• Työnantajilla erilaisia henkilökohtaisia
mieltymyksiä
• Tee hakemuksesta itsesi näköinen

 Hakemuksen aloitus on tärkeä
• Lukijan mielenkiinnon herättäminen

 Mieti miksi olet kiinnostunut
kyseisestä työpaikasta
• Motivaatio ja asenne!

Ylermi Yläkoululainen
Koulutie 6
90800 OULU
p. 044 440050
s-posti: ylermi.ylakoululainen@hotmail.fi

TYÖHAKEMUS

5.2.2014

Kiinteistönhoito Komulainen Oy
toimitusjohtaja Keijo Komulainen
Kiinteistöpolku 1
90800 OULU
KIINTEISTÖNHOIDOSTA KIINNOSTUNUT POIKA ETSII KESÄTYÖTÄ
Olen peruskoulun 9. luokalla oleva, 15-vuotias aktiivinen ja ahkera
nuorimies. Tulisin mielelläni yritykseenne kesätyöhön. Minulla on
kotoa kokemusta nurmikonleikkuusta ja muista pihatöistä. Olen myös
kätevä käsistäni. Palkkaamista varten käytössäni on 280 euron
arvoinen nuorten kesätyöseteli.
Koulun kautta olen ollut kaksi kertaa ns. TET-jaksolla. 8. luokalla olin
viikon Rakennusmiehet Ky:ssä tutustumassa rakennusalaan ja viime
syksynä viikon Pateniemen S-marketissa kaupan alaan perehtymässä.
Rakennusmiehillä mm. kannoin lautoja ja irrotin nauloja lankuista. Smarketissa täytin hyllyjä ja poistin niistä vanhentuneita elintarvikkeita.
Molemmista paikoista sain hyvät arviot työnantajilta.
Harrastan kesäisin jalkapalloa ja talvisin salibandya OLS:ssa.
Joukkueurheilussa olen saanut hyvän kunnon ja oppinut myös
ryhmätyötaitoja sekä säännöllisiä elämäntapoja. Vapaa-ajallani tykkään
ajella mopolla kavereiden kanssa ja myös huoltaa ja korjata mopoani,
sillä olen kiinnostunut erilaisista koneista ja laitteista.
Koulussa suosikkiaineeni on tekninen työ. Pidän käsillä tekemisestä,
koska olen siinä taitava ja siinä näkee heti työnsä tulokset.
Rakennus- ja kaupanalojen jälkeen haluaisin nyt kesätyön avulla
tutustua kiinteistönhoitajan ammattiin ja olisi myös mukava ansaita
hiukan omaa rahaa harrastuksiani varten.
Terveisin,
Ylermi Yläkoululainen

Anna Abiturientti
Abikatu 1 A 1
85800 Abila

TYÖHAKEMUS
10.3.2014

Oy Jäätelökioski Ab
Johtaja Jaana Jäätelö
Jätskikuja 6
85100 Tötterölä

JÄÄTELÖMYYJÄ
Näin kesätyöpaikkailmoituksenne TE-palveluiden nettisivulla ja kiinnostuin
heti. Olen asiakaspalvelutyöstä kiinnostunut 18-vuotias abiturientti.
Työkokemusta minulla on kahdelta viime kesältä mansikanpoiminnasta
Suonenjoelta. Olen myös ollut isosena useilla seurakunnan leireillä. Lisäksi
olen koulun ohessa tehnyt lapsenvahtikeikkoja Mannerheimin
lastensuojeluliiton kautta. Tarkemmin työkokemukseni näkyy liitteenä
olevasta ansioluettelosta.

Asiakaspalveluun olen tutustunut peruskoulun TET-jaksoilla. Olin silloin
yhden viikon Abilan K-Supermarketissa ja toisen viikon lounasravintola
Riitan lounaassa.
Olen sosiaalinen luonne ja viihdyn hyvin ihmisten seurassa. Siitä kertoo
partioharrastukseni. Olen ollut mukana partiotoiminnassa 10-vuotiaasta asti
ja siellä minua on kuvattu iloiseksi ja positiiviseksi tytöksi.
Olen valmis palvelemaan jäätelökioskilla myös ulkomaalaisia asiakkaita,
sillä olen menestynyt hyvin lukion kieliopinnoissa. Englannin, saksan ja
ruotsin arvosanani lukiosta ovat kaikki yhdeksikköjä. Olisi hienoa jos
pääsisin käytännössä käyttämään hankkimaani kielitaitoa ulkomaalaisten
asiakkaiden kanssa.
Tulen mielelläni kertomaan itsestäni lisää työhaastatteluun.
Yhteydenottoanne odottaen,
Anna Abiturientti

LIITE: Ansioluettelo

Tarmo Touhukas
Touhutie 23
90650 OULU
Puh: 040-123 456
tarmo.touhukas@gmail.com

HAKEMUS

15.5.2013

Mökki-Rakennus Oy
Mökkitie 1
12340 Mökkilä

Lehti-ilmoituksenne Kalevassa 15.5.2013

Rakennustyöntekijä
Haette yritykseenne kesätyöhön rakennustyöntekijää. Olen 21-vuotias, pian
rakennusalan ammattilaiseksi valmistuva nuorimies ja uskon olevani
etsimänne henkilö.
Olen työskennellyt rakennusalalla eri työnantajien palveluksessa
monipuolisissa työtehtävissä yhteensä noin 2 vuotta. Hallitsen mm.
laatoitustyöt ja ikkuna- ja keittiökalusteiden asennukset. Olen tehnyt
myös kosteusvaurioremontteja. Tarkemmin työkokemukseni ilmenee
liitteenä olevasta ansioluettelosta.
Olen erittäin motivoitunut rakennusalan työtehtäviin. Tavoitteeni on
tulevaisuudessa kouluttautua rakennusinsinööriksi. Sitä ennen haluan kuitenkin
saada lisää kokemusta rakennusalan käytännön työtehtävistä.
Odotan mielenkiinnolla yhteydenottoanne.
Ystävällisesti

Tarmo Touhukas

LIITTEET

Ansioluettelo

Minna Möttönen
Kirkkokatu 78 A 4
90120 Oulu
p. 050-918273

HAKEMUS
28.11.2008

Helsingin Terveys-Center
Isoniitynkatu 5
00529 Helsinki

Viite: Työhallinnon asiakaspalvelun tietojärjestelmä
FYSIOTERAPEUTTI
Uunituore fysioterapeutti valmiina palvelukseen! Olen 22-vuotias tyttö
Pohjois-Suomesta. Muutan Espooseen vuoden vaihteen jälkeen ja nyt
etsin koulutustani vastaavaa työtä. Valmistun fysioterapeutiksi KemiTornion ammattikorkeakoulusta 18.12.2008.
Omaan reippaan ja ulospäinsuuntautuneen luonteen sekä osaan
kuuntelemisen taidon. Panostan tekemääni työhön ja työtehtävät tulevat
ajallaan valmiiksi. Tartun uusiin ja haastaviin työtehtäviin rohkeasti.
Koulutuksen aikana olen ollut useissa erityyppisissä työharjoittelupaikoissa. Harjoittelujaksoilla olen saanut asiakkailta sekä ohjaajilta
rohkaisevaa ja positiivista palautetta. Tärkeintä on mielestäni ollut se,
että olen saavuttanut asiakkaan luottamuksen. Työharjoittelupaikat
olen eritellyt tarkemmin ansioluettelossani. Koulutukseni aikana olen
oppinut nykyaikaisimmat työskentelymenetelmät. Luonteenpiirteeni
sopivat hyvin moniammatilliseen työskentelyyn, jota pidetään keskeisenä
onnistuneen fysioterapian saavuttamiselle.
Työkokemusta olen kartuttanut 15-vuotiaasta lähtien työskennellen
etupäässä kaupan alalla erilaisissa asiakaspalvelutehtävissä. Olen myös
toiminut ohjaajana erilaisissa terveysliikuntaryhmissä. Nautin
monipuolisesta liikunnasta ja teen mielelläni käsitöitä. Tulen mielelläni
esittelemään itseni henkilökohtaisesti ja kertomaan itsestäni lisää.
Ystävällisin terveisin
Minna Möttönen
Liite: Ansioluettelo

ANSIOLUETTELO/CV
Oma nimi ja yhteystiedot, päiväys

Henkilötiedot:
Syntymäaika, perhesuhteet,
ajokortti, sotilasarvo

Koulutus:
Uusimmasta vanhimpaan,
erikoistumisalueet, pää- ja
sivuaineet, opinnäytetyö, olennaiset
arvosanat (jos hyviä), työssä
oppiminen

Työkokemus:
Uusimmasta vanhimpaan,
työssäoloaika, työtehtävät,
vastuualueet

Kielitaito:

Parhaimmasta heikoimpaan. Arvioi
suullinen ja kirjallinen taitosi

Tietotekniikkataidot:
Ryhmittele hallitsemasi ohjelmat,
esimerkiksi tekstinkäsittelyohjelmat,
tilasto-ohjelmat ym.

ANSIOLUETTELO/CV
Erityistaidot ja osaaminen:
Tiivistelmä keskeisestä osaamisesta,
mitä osaat parhaiten ja mitkä ovat
ammatilliset vahvuutesi

Luvat ja todistukset:
Esim. hygieniapassi, tulityölupa

Järjestötoiminta/luottamustoimet:
Mitä, missä milloin, vastuualueet,
suurimmat projektit

Harrastukset:
Mieti millaisen kuvan harrastuksesi
sinusta antavat. Vain muutama
pääharrastus

Suosittelijat:
Nimi ja yhteystiedot. Pyydä aina
lupa!

Tulevaisuuden tavoitteet:
Työuran pidemmän tähtäyksen
suunnitelmat ja erityiset
kiinnostuksen kohteet työssä

Ansioluettelo
10. maaliskuuta 2014
Anna Abiturientti
Abikatu 1 A 1
85800 Abila
p. 040 987789
s-posti: anna.abiturientti@gmail.com

KOULUTUS
Ylioppilastutkinto, Abilan lukio
Kaikki lukion päästötodistuksen kurssit suoritettu
Ylioppilaskirjoitukset meneillään

valmistuminen 2014

Peruskoulu, Abilan yläkoulu
päättötodistuksen keskiarvo 8,4

2011

MLL:n lastenhoitokurssi
kesto 5 iltaa + 1 illan harjoittelu perheessä

2011

Abilan seurakunnan isos-koulutus
kesto 10 päivää

2010

TYÖKOKEMUS
Anttosen mansikkatila, mansikanpoimija
Mansikoiden poiminta, perkaaminen ja lajittelu

kesä 2012 ja 2013 (yht. 6 vk)

Mannerheimin lastensuojeluliitto, lastenhoitaja 2012-2014
Koulun ohessa iltaisin ja viikonloppuisin tilapäistä
lastenhoitotyötä perheissä muutamana päivänä
kuukaudessa
Abilan seurakunta, isonen
Seurakunnan nuorisotyöntekijöiden avustaminen
leiritoiminnassa kahdella rippileirillä ja kahdella
tyttöleirillä. Leikkien ja pelien organisointia
ja ohjausta sekä ruokailun ja nukkumaanmenon
valvontaa.

kesät 2011-2013

Abilan K-Supermarket, TET-harjoittelija
syksy 2010 (5 pv)
Peruskoulun TET-harjoitteu. Hyllyjen täyttäminen
ja vanhentuneiden elintarvikkeiden poistaminen hyllystä
Ravintola Riitan lounas, TET-harjoittelija
syksy 2009 (5 pv)
Peruskoulun TET-harjoittelu. Pöytien siivooaminen,
astioiden kantaminen, tiskaus

KIELITAITO
Englannin, saksan ja ruotsin kielen kouluarvosana 9 lukion
päättötodistuksessa

TIETOTEKNIIKKATAIDOT
Koulussa olen tehnyt harjoitustöitä ja esitelmiä Wordilla, PowerPointilla ja
Excelillä. Osaan käyttää sosiaalisen median työkaluja kuten Facebookia,
Twitteriä ja Instagramia.

AJOKORTTI
b (henkilöauto)

HARRASTUKSET
Partiotoiminta, lenkkeily, lukeminen

SUOSITTELIJAT
Merja Mannerheim, toiminnanjohtaja Mannerheimin lastensuojeluliiton
Pohjois-Pohjanmaan piiri (p. 040 123456)
Niko Nuorisotyöntekijä, Abilan seurakunta (p. 050 987654)

Kaisa Kuvallinen
Kuvakuja 6 A 6
90440 KEMPELE
044-9010910

s. 15.10.1992

Curriculum Vitae
15.1.2016

Osaaminen ja erityistaidot
Olen ahkera ja opin nopeasti uusia asioita. Minulla on hyvä paineensietokyky ja pystyn työskentelemään kiireisessäkin työympäristössä.
Pystyn joustamaan ja sopeutumaan erilaisten työtehtävien vaatimiin
tarpeisiin hyvin. Kokemukseni asiakaspalvelusta on tuonut minulle
taidon tulla hyvin toimeen erilaisten ihmisten kanssa erilaisissa
työyhteisöissä. Tietoturva on vahvoja puoliani ja opiskelen sitä myös
vapaa-aikanani.
Koulutus
2015

Tietojenkäsittelyn ammattitutkinto, Pohjois-Suomen koulutuskeskus.
Suorittamani tutkinnot: Tietojenkäsittely organisaation toiminnassa ja
järjestelmätuki, tietokoneen AB-ajokortti.

2012

Ravintola- ja suurtalouden peruslinja, Rovaniemen hotelli- ja
ravintolaoppilaitos.

Työkokemus
2015

Atk-tukihenkilönä Oulun yliopiston atk-keskuksessa (5 kk). Tehtäviini
kuului etätuen antaminen erilaisissa yhteysongelmissa, asiakkaiden
koneiden huoltaminen ja ohjelmistojen asentaminen sekä toimiminen
cd-tuotannossa.

2015

Työharjoittelu Pohjois-Suomen koulutuskeskuksessa (3kk).
Työskentelin Macintosh-luokan koneiden huoltajana, asensin
verkkokirjoittimia sekä tein varmuuskopioita.

2014

Työskentelin Systema Superstoressa (3 kk). Työhöni kuului myynti,
tarjousten tekeminen sekä huoltotoimet.

2012-2013 Matkailu- ja ravintola-alan työtehtäviä yhteensä noin vuoden.
Kielitaito
Opiskelussa ja asiakaspalvelutyössä opittu hyvä englannin ja tyydyttävä
ruotsin kielen taito. Espanjan alkeet

CURRICULUM VITAE

3. 8. 2012

Iiro Insinööri
Tietotekniikantie 1 A 1
90570 OULU
p. 050 987654
sähköposti: iiro.insinoori@gmail.com

HENKILÖTIEDOT
Syntymäaika- ja paikka
perhesuhteet
Asevelvollisuus:
Ajokortti :

15.5.1980, Ii
naimisissa
Vänrikki, KaiPr/KaiTr, 2000
AB

KOULUTUS
Suoritetut tutkinnot
Oulun yliopisto, diplomi-insinööri (DI), tietotekniikka
Opintosuunta: Sulautetut järjestelmät
Diplomityö: XYZ -protokollan verifiointi ABC –ympäristössä

2005

Iin lukio, ylioppilas

1999

Lisäkoulutus
Tampereen teknillinen yliopisto, pilviteknologian asiantuntija
Laajuus 60 op

2012

TYÖKOKEMUS
Kehityspäällikkö, Oy Tietotekniikka Ab
Kokonaisvastuu alihankinnasta: suunnittelu, budjetointi, sopimukset
ja neuvottelut, tuotekehityksen osto- ja hankintatehtävät. Työskentely
tapahtui kansainvälisessä monikulttuurisessa tiimissä.

3/2008 – 6/2011

Järjestelmäasiantuntija, Nokia Siemens Networks Oy
Asiantuntijana R&D –ryhmässä, jonka tehtävänä oli kehittää
järjestelmä matkapuhelinverkon palvelujen hallintaan. Tehtäviini
kuului lisäksi ottaa osaa järjestelmän määrittelyyn sekä laitteistojen
ja ohjelmistojen arviointeihin.

5/2005 – 2/2007

CURRICULUM VITAE

3. 8. 2012

Helpdesk Analyst, Compaq Ireland ltd

6/2004 – 8/2004

Asiakkaan IT-puhelintuki englanniksi, ongelmanratkaisu
Myyjä, Viestimaa Oy

kesät 2001-2003

Matkapuhelimien ja niiden tarvikkeiden sekä puhelinliittymien myynti
Lisäksi kesätyökokemusta rakennusapumiehenä ja jäätelömyyjänä

TIETOTEKNIIKKATAIDOT
Ohjelmointikokemus
C/C++ (2 vuotta), Java (1 vuosi), Java Script (1 vuosi)
Työkalukokemus
Jenkins CI, Git, Qt creator, Quality Center, Scrumworks PRO

KIELITAITO

Englanti
Ruotsi
Saksa

suullinen

kirjallinen

erittäin hyvä
tyydyttävä
alkeet

erittäin hyvä
hyvä
välttävä

HARRASTUKSET
Moottoripyöräily, jalkapallo puulaakitasolla, lukeminen

SUOSITTELIJAT
Toimitetaan pyynnöstä

TULEVAISUUDEN TAVOITTEET
Etsin ensisijaisesti projektipäällikön tehtäviä, joissa voisin hyödyntää tuoretta
pilviteknologian asiantuntemustani sekä kansainvälistä kokemustani

Anna Hakija
PROFIILI
Yhteiskunnallinen osallistuminen on ollut minulle
aina tärkeää. Toiminta ja vaikuttaminen erilaisissa
järjestöissä on ollut minulle mielekäs tapa osallistua.
Aktiivisen järjestötoiminnan kautta olen saanut
itselleni monipuolisen suhdeverkoston ja vankan
kokemuksen organisaation toiminnasta.
Tulevaisuudessa toivon, että saan jatkaa myös
työssäni toimimista yhteiskunnallisesti merkittävien
asioiden parissa. Erityisesti olen kiinnostunut
hallinnosta ja organisaatioiden toiminnasta. En
pelkää haasteita tai vastuuta.

SYNTYMÄAIKA

11.11.1988, Oulu

OSOITE

Pääkatu 13 B 20
90630 OULU

PUHELIN

044 121 343

SÄHKÖPOSTI

anna.hakija@posti.fi

KESKEINEN OSAAMINEN/VAHVUUDET

•Projektinhallinta ja organisointitaidot
•Organisaationäkemys
•Strateginen osaaminen
•Vuorovaikutus ja viestintä
•Edunvalvonta
TYÖKOKEMUS

KOULUTUS

KOULUTTAJA – Koulutus Oy
10/2013 –
Järjestötoimijoiden kouluttaminen projektinhallintaan
liittyvissä asioissa

Vaihto-opiskelujakso
Uppsala Yrkeshögskolan
Syyslukukausi 2010

ASIANTUNTIJASIHTEERI – Oulun kaupunki
1/2013 – 6/2013
Asiantuntijatyötä ja edunvalvontaa. Toimialueena
hyvinvointi. Toimialueena hyvinvointi, terveys, liikunta
ja asuminen. Vastuualueena myös kuntavaikuttaminen
ja työelämä.

Sosionomi 2011,
Oulun seudun
Ammattikorkeakoulu

Ylioppilas 2007,
Pateniemen lukio

TIETOTEKNISET TAIDOT
Työssä hankittu MS Office
-ohjelmien peruskäyttö

KOKOUSEMÄNTÄ – Sokos Hotel Eden
5/2011 – 12/2012
Kokouspalveluiden järjestäminen ja organisointi

KIELITAITO

•Englanti, hyvä
•Ruotsi, tyydyttävä
•Ranska, alkeet
HARRASTUKSET

•Historia
•Kulttuuri
•Järjestötoiminta
•Marjastus
•Pyöräily
SUOSITTELIJA

Elina Esimies,
Koulutuspäällikkö,
Koulutus Oy,
046 123456

TOIMISTOAPULAINEN – Oulun kaupunki
6/2010 – 8/2010
Ilmoitusten vastaanotto ja rekisteröinti sekä neuvonta
LUETTELOIJA – Kiimingin kotiseutumuseo
6/2009 – 8/2009
Museoesineiden digitointi
PUUTARHATYÖNTEKIJÄ – Oulun seurakuntayhtymä
Kesät 2006, 2007 ja 2008 (yht. 6 kk)
Puutarhatyöt hautausmailla

LUOTTAMUSTOIMET
Suomen punainen risti
Oulun piirin varapuheenjohtaja 2012 –
Mannerheimin lastensuojeluliitto
Oulun aluejärjestön hallituksen jäsen 2010 - 2013

