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Osuuskauppa Arinalla on 174 toimipaikkaa ja työllistää yli
2600 työntekijää

Marketkauppaa

Miten teet vaikutuksen
työantajaan?
Hakemusvaihe
• Ota selvää työantajasta
• Panosta työhakemukseen ja cv:n
• Huomioi sähköpostiisi tai puhelimeesi tulleet
yhteydenotot
• Valmistaudu haastatteluun etukäteen

Miten teet vaikutuksen
työantajaan?
Haastattelussa
•
•
•
•
•

Ole täsmällinen ja ajoissa
Anna itsestäsi reipas kuva koko haastattelun ajan
Ole oma itsesi
Muista, että jännittäminen on sallittua
Pyri vastaamaan esitettyihin kysymyksiin kattavasti ja
selkeästi
• Kysy rohkeasti kysymyksiä haastattelijalta

Työllistymispolkuja
Osuuskauppa Arinassa
Erilaisia mahdollisuuksia työllistyä:
•
•
•
•
•
•
•
•

Avoimet paikat/rekrytoinnit
Kesätyöntekijät
Työssäoppijat
Tutustu työelämään ja tienaa –harjoittelijat
TET
S-Päällikkö (amk- ja opistotason suorittaneet)
S-trainee (ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet)
Omat esimies- ja tiiminvetäjävalmennukset

Miten teet vaikutuksen
työantajaan?
Hakemusvaihe

• Ota selvää työantajasta
•
•

Tutustu hakemaasi paikkaan, nettisivuihin
Tutustumalla työnantajaan, osoitat aitoa mielenkiintoa yrityksen tarjoamia tehtäviä kohtaan

• Panosta työhakemukseen ja cv:n
•
•
•
•
•
•
•
•

Tutustu työhakemukseen huolella
Mieti millaista osaamista haettavaan työtehtävään odotetaan
Mieti omat vahvuutesi ja kehittymisen paikat
Älä kopioi edellistä työhakemustasi, vaan käytä aikaa ja muokkaa se hakemaasi paikkaan sopivaksi
Tee selkeä yksinkertainen ja ytimekäs hakemus.
Kiinnitä huomiota kieliasuun ja luettavuuteen
Liitä hakemukseen mielellään kuva
Tee hakemuksestasi oman näköinen

• Huomioi sähköpostiisi tai puhelimeesi tulleet yhteydenotot
• Hyvin monesti haastattelukutsut voivat tulla sähköpostiin ja niissä on vastauspyyntö
aikatauluineen. Noudata annettua päivämäärää
•
•

Vastaa puhelimeen / pyri soittamaan takaisin, haastattelija on voinut tavoitella sinua
Muistathan, että puhelinkeskustelu / sähköpostiviestittely ovat myös työnantajalle antamaasi mielikuvaa
•
•

Ole siis reipas, kohtelias ja selkeä
Kiinnitä huomiota tekstin kieli- ja ulkoasuun

Miten teet vaikutuksen
työantajaan?
• Valmistaudu haastatteluun etukäteen
• Ota selvää työantajasta ja tehtävästä mihin olet hakemassa
• Mieti millaista osaamista haettavaan työtehtävään odotetaan,
mitkä on oma osaamisesi siihen nähden ja mitä voisit kehittyä
• Mieti millaisia kysymyksiä haastattelija voi sinulle esittää ja
pohdi vastauksia niihin oman osaamisesi kannalta
• Mieti miksi olet kiinnostunut kyseisestä tehtävästä ja mitä
sinulla on annettavaa työnantajalle
• Älä kuitenkaan opettele fraaseja vaan mieti mitä oikeasti
kerrot itsestäsi ja osaamisestasi haastattelijalle
• Mieti omat vahvuutesi ja kehittymisen paikat peilaten niitä
hakemaasi paikkaan
• Mieti sinua askarruttavia kysymyksiä valmiiksi–näin osoitat
mielenkiintoa hakemaasi työpaikkaa kohtaan

Miten teet vaikutuksen
työantajaan?
Haastattelussa
• Ole täsmällinen ja ajoissa
• Anna itsestäsi reipas kuva koko haastattelun ajan
• Kiinnitä huomiota siistiin ulkoasuun, reippaaseen ryhtiin, katsekontaktiin ja
kättelyyn

• Muista, että jännittäminen on sallittua
• Älä kuitenkaan anna jännityksen mennä yli vaan yritä rentoutua
• Pieni jännitys kuuluu aina haastattelutilanteisiin. Ammattimainen haastattelija
kuitenkin osaa huomata sen ja pyrkii siihen, että haastateltava pystyy
rentoutumaan tilanteessa

• Pyri vastaamaan esitettyihin kysymyksiin kattavasti ja selkeästi
• Pyydä tarkennusta jos et ymmärtänyt kysymystä

• Ole oma itsesi
• Ole rehellinen
• Älä opettele pelkkiä fraaseja vaan kerro anna itsestäsi aito kuva
• Persoona ratkaisee, haastattelijat etsivät tehtävään sopivaa hyvää tyyppiä

• Esitä rohkeasti kysymyksiä

