VINKKEJÄ KESÄTYÖNHAKUUN!



Arvosta kaikkia työtehtäviä mitä on tarjolla. Mitä vähäisempi työkokemus ja nuorempi hakija on,
sitä nöyrempi kannattaa työtehtävien haussa olla. Jostain on aloitettava ja kukaan ei ole aloittanut
huipulta. Tuo esiin, että luotat itseesi ja uskot selviäväsi vaikeista tilanteista ja opit uudet asiat.



Arvosta myös työnantajaasi. Laita asiat oikeaan perspektiiviin, kun haet itsellesi toimeentuloa. Jos
et arvosta globaalin yrityksen harjoittamaa politiikkaa, ei kannata tuhlata omaa ja työnantajan
aikaa. Jos kansainvälinen öljy-yhtiö poraa öljyä mielestäsi väärästä paikasta, ei sen pitäisi
kuitenkaan vaikuttaa työhösi Suomessa.



Arvosta itseäsi oikealla tavalla. Jos olet nuori ja hakemassa ensimmäisiä kesätyöpaikkojasi, tuo esiin
nopea oppimiskykysi ja luota taitoihisi. Jos olet taas vanhempi hakija, ja yrität päästä kesätyön
kautta sisään yritykseen, älä piilottele tai vähättele taitojasi. Ei ole häpeä, jos olet vanhempana
hakemassa uutta työtä. Muista laittaa itsesi ja taitosi oikeaan kontekstiin. Tuo esiin lähtökohtainen
osaaminen haettuun tehtävään ja halukkuutesi kehittyä. Esim: ”Olen perehtynyt koulussa tuohon
asiaan ja sen mitä en vielä osaa, voin oppia käytännön kautta”.



Tiedosta omat vahvuutesi ja muokkaa ne työpaikan mukaan. Tuo esiin ne hyvät, mitattavat
osaamistaitosi, jotka ovat tarpeen juuri tässä tehtävässä. Jos olet aiemmassa työssäsi ollut
esimerkiksi IT-osaaja ja nyt haet työtä palvelualoilta, ei kannata luoda itsestään kuvaa
omahyväisenä ja täydellisenä moniosaajana. Työnantaja voi pohtia, mitä saat tästä työpaikasta ja
kuinka sitoutunut olet. Kerro hakutilanteessa myös, että vanhempasi ja kaverisi ovat sitä mieltä,
että olet hyvä tässä työssä. Jos työ on ulkotyötä, voit kertoa tekeväsi kotonakin paljon pihatöitä.
Suosittelijat ovat työelämässä tärkeitä puolestapuhujia.



Muista, että haastattelutilanteessa on kaksi haastattelijaa, sinä ja työnantajan puoli. Ole aktiivinen
ja kysy tarkkaan, mitä työtehtäviin kuuluu. Selvitä käytännön asioita työvuorolistoista ja
noudatettavasta työehtosopimuksesta lähtien. Hyvässä työyhteisössä asioista pääsee nopeasti
perille ja niistä kerrotaan, mutta on surullista jos ikäviä asioita alkaa paljastua puun takaa.



Ole aktiivinen, mutta rajansa kaikella. Hyödynnä isojen yritysten nuorille suunnattuja ohjelmia.
Hyödynnä rohkeasti omaa tuttavaverkostoasi ja pyydä läheisiltä apua työnhaussa. Vanhemmat
ovat olleet työelämässä pidempään, joten heillä on varmasti kontakteja. Vanhempien tehtävä on
auttaa lapsiaan pääsemään alkuun työelämässä.



Kohdistettu hakeminen. Jos tykität samalla hakemuksella satoja työpaikkoja, ei
onnistumisprosentti ole kovin hyvä. Osoita hakemuksesi sinne, jonne oikeasti haluat mennä töihin.
Vanhemmilla hakijoilla työttömyyden häpeä piilotetaan sillä, että haetaan kaikkia paikkoja. Tunne
itsesi, tiedosta elämäntilanteesi ja oma terveydentilasi. Mieti omia vahvuuksiasi ja tee haut sen
mukaan. Tuo esiin tehtävän edellyttämä työkykysi, joka tarkoittaa esim. sopivuutta tehdä
vuorotyötä.



Jos mahdollista, soita aina työantajalle. Silloin erotut satojen, jopa tuhansien hakijoiden joukosta ja
saat tuotua itseäsi paremmin esiin kuin hakemuksen avulla. Älä kuitenkaan tuhlaa rekrytoijan aikaa
turhaan.



Ole rehellinen. Älä ole kuitenkaan liiallinen totuuden torvi, sillä kaikkia omia mielipiteitä yrityksestä
tai työpaikasta ei kannata kertoa työhakemuksessa ja haastattelutilanteessa. Ole myös varovainen,
kun kehut itseäsi ja saavutuksiasi. Voit luoda itsestäsi ylimielisen kuvan. Tuo haastattelussa esiin se,
mitä saisit tästä työpaikasta.



Ole oma itsesi. Muista kuitenkin, että sinun on sovittava työpaikan arvoihin. Jos kuljet vapaa-ajalla
goottihenkisissä vaatteissa, mutta haet töihin esim. pankkiin, muista työpaikan pukeutumiskoodi.
Mene mieluummin liian tavallisena kuin liian erikoisena työhaastatteluun. Jos olet luonteeltasi
joustava, tuo se esiin haastattelussa. Esim: ”Mielelläni työskentelen sekä kassalla että hyllyttämässä
ja lisätyötkin ovat tervetulleita”.



Mieti vastauksia haastattelijoiden yleisimpiin kysymyksiin. Usein kysytään palkkatoivetta ja sitä,
miksi sinut pitäisi valita kyseiseen tehtävään. Kun vastaat kysymyksiin johdonmukaisesti ja
rehellisesti, voi unelmien kesätyöpaikka olla taas askeleen lähempänä. Esim: ”Minusta tämä
tehtävä on oikein mielenkiintoinen ja työpaikkana tämä vaikuttaa oikein hyvältä. Uskon pärjääväni
hyvin työssä ja oppivani ne asiat, jotka ovat uusia. Olen ahkera ja täsmällinen luonteeltani ja haluan
tehdä työni niin, että muut eivät joudu paikkaamaan tekemättä jättämisiäni”.

