Työnantajakortti – työnantajan myyntipuhe osaajille
Työnantajakortti on työnantajan lyhyt esittely.
Tavoitteena on houkutella osaavaa työvoimaa
töihin sekä opiskelijoita alalle ja alueelle.
Haluamme tehdä jämsäläisiä työnantajia ja
Jämsää paremmin tunnetuksi, jotta Jämsään olisi
helpompi tulla töihin ja asumaan.

Työkalu osaajien rekrytointiin
Työnantajalle työnantajakortti on avuksi
osaajien rekrytoinneissa ja toimii työnantajan
myyntiesitteenä.
Työnhakijoiden on helpompi löytää itseään
kiinnostavia työnantajia ja työpaikkoja Jämsästä.
Oppilaanohjaajien on helpompi kertoa
jämsäläisistä työpaikoista työn tekemisen
mahdollisuuksista. Näin voidaan myös vaikuttaa,
mille aloille nuoret suuntautuvat opiskelemaan.
Varmistetaan osaavan työvoiman saatavuus
myös jatkossa.

Työnantajakorttien jakelu
Valmiit työnantajakortit lisätään investinjamsa.fi sivustolle. Sitä kautta aineisto on työnhakijoiden,
opiskelijoiden ja oppilaanohjaajien käytettävissä.
Lisäksi sisältöjä nostetaan esiin some-kanavissa.
Työnantajakortit löytyvät osoitteessa
investinjamsa.fi/jamsalaisia-tyopaikkoja.

Tehdään yhdessä!
Työnantajakortin tekeminen on yhteistyötä.
Työnantajalta tulee sisällöt ja me Jämsän
kaupungilla tuotamme ulkoasun. Tarvittaessa
voimme yhdessä miettiä, mitä työntekijöille
olisi hyvä kertoa.
Työnantajakortti voi olla 1-4 sivuinen.
Kääntöpuolelta löydät valmiita kysymyksiä ja
valmiista työnantajakorteista saat vinkkejä
sisältöihin.
Varmistetaan osaajien saatavuus Jämsässä!

Työnantajakorttien toteuttamista rahoittamassa:

Ole yhteydessä
Vaikutetaan yhdessä positiiviseen Jämsämielikuvaan. Ole rohkeasti yhteydessä ja viedään
hommaa eteenpäin.
Petteri Koskinen
petteri.koskinen@jamsa.fi
040 184 2276

[Yrityksen nimi]
[iskulause] – lyhyt ytimekäs, josta sinut
tunnetaan

[henkilöesittely]

[Kuvaus yrityksestä]
Mitä yritys tekee? Ketkä ovat asiakkaita? Kuinka
paljon on henkilöstöä? Mistä yritys on kuuluisa
asiakkaiden keskuudessa? Mitkä asiat / tekijät /
sanat kuvaavat yrityksen toimintatapaa ja
kulttuuria?

”Otsikkoon nimi ja titteli
Mitä työtä tekee ja mitä työ on
käytännössä? Mikä on parasta
työssäni? Mikä on koulutustausta ja mistä valmistunut?
Missä asuu ja kommentti asuinympäristöstä? Mahdollisesti
jotain harrastuksista?

[Toivomme sinulta]

”

Tähän voi laittaa kuvausta siitä, millainen tekijä
menestyy teillä / parhaiten oppii talon tavoille /
viihtyy työssään.

[Me tarjoamme]

[Meillä työskentelee]

Koulutus Toinen aste
ei pakollinen

AMK

Yliopisto

Ammattiryhmä 1
Ammattiryhmä 2
Ammattiryhmä 3
Listaa tähän ainakin tärkeimmät työtehtävät /
ammattiryhmät, joita yrityksessä työskentelee ja minkä
tasoisella koulutuksella työhön pääsee. Kaikkia ei ole
tarpeen listata.

HUOM! Työnantajakortti-formaatti on väljä, joten
hyvin erilaiset sisällöt sopivat tähän. Osaajien
huokuttelemiseen tarvittavat sisällöt kannattaa ottaa
mukaan.

Työnantajakorttien toteuttamista rahoittamassa:

Minkä tyyppistä työtä on tarjolla
(kokoaikaista, osa-aikaista, sijaisuuksia).
Erityisesti kannattaa mainita, jos tarjolla on
harjoittelu- tai TET-paikkoja sekä
oppisopimus mahdollisuus. Lisäksi voi
mainita henkilökuntaeduista,
johtamistyylistä tai
urakehitysmahdollisuuksista.

[Yhteystiedot]
Yrityksen yhteystiedot
Yhteyshenkilö rekrytointiasioissa ja mistä
tavoittaa
mahdolliset nettisivut / linkki avoimiin
työpaikkoihin

