NILAKAN OSAAJATREFFIEN KAMPANJAVIESTI TYÖNHAKIJOILLE
Tervehdys Nilakan Osaajatreffit –kampanjaan ilmoittautuneille työnhakijoille!
Hienoa, että olet lähtenyt mukaan tekemään työnhaun tehokampanjaa porukassa, jossa on tällä
hetkellä mukana reilut parikymmentä osaavaa ja aktiivista työnhakijaa. Mukaan mahtuu vielä
uusiakin tekijöitä, joten jos tiedät uutta työtä hakevan henkilön, kannusta häntä ilmoittautumaan
13.10. mennessä.
Minimiosallistujamäärä on 30 henkilöä, jotta voimme toteuttaa kampanjan alkuperäisellä
toteutusmallilla. Mikäli osallistujia on vähemmän, muokkaamme kampanjan pienemmälle
porukalle sopivaksi. Tiedotamme kampanjan etenemisestä näin kirjeitse seuraavan kerran
viikon 41 päätteeksi.
Kampanja lentoon yhteisissä tapaamisissa: TERVETULOA VALMENNUKSIIN!
Toteutamme kampanjan aikana neljä ryhmävalmennustilaisuutta, joihin toivomme sinun
osallistuvan. Lisäksi tarjoamme henkilökohtaisen osaamiskartoituksen, jonka yhteydessä luomme
osaajaprofiilin Nilakan Osaajagalleriaan. Valmennusten lisäksi kampanjassa mukana olevat
rakentavat kanssamme Nilakan Osaajatreffit –tapahtuman ja ovat pääosassa itse tapahtumassa
23.11.2016. Ohessa aikataulu kaikille kampanjan ryhmätapaamisille – ilmoittaudu oheisesta linkistä
29.9. mennessä ja pistä kalenteriin!
Ilmoittautumislinkki: https://www.webropolsurveys.com/S/0EDB78B47D35339C.par
NILAKAN OSAAJATREFFIEN RYHMÄTAPAAMISET:
- Ke 5.10. klo 10 – 13 Nilakan Osaajat –ryhmääntymisvalmennus & kampanjan tilannekatsaus
Vesannon seurakuntatalon salissa
- Ke 26.10. klo 10 – 13 Osaaminen esille –myyntivalmennus & media- ja myyntitiimien tapaaminen
Pielaveden kunnantalon valtuustosalissa
- To 27.10. klo 10 – 13 Sisäiset voimavarat vahvuudeksi –valmennus Tervon Lohimaassa
- Ke 16.11. klo 10 – 13 Kehonkieli & esiintymisvalmennus Keiteleellä Keitelerannassa
- Ke 23.11. Nilakan Osaajatreffien rakentaminen & rekrytapahtuma klo 15.30 – 18.00
(tarkennamme rakentamisaikataulua lähempänä ajankohtaa).
Henkilökohtaiset osaamiskartoitukset sovitaan jokaisen kanssa erikseen.
Nilakan Osaajagalleria
Olemme avanneet Nilakan Osaajagallerian osoitteessa http://bit.ly/NilakanOsaajagalleria
Lisäämme galleriaan jokaisen työnhakijan tiedot. Kun olet käynyt osaamiskartoituksessa
tarkistathan, että tietosi ovat oikein. Jos löydät korjattavaa, ole yhteydessä
toimiala-asiantuntijaan, jonka kanssa laadit oman profiilisi.

MITEN VOIT AUTTAA KAMPANJAN EDISTÄMISESSÄ:
Levitä sanaa Facebookissa!
Kerro Facebookissa olevasi mukana Nilakan Osaajatreffit -kampanjassa.
Jaa kampanjaa koskevia juttuja sekä kokemuksia omalla Facebook -seinälläsi sekä esimerkiksi
Nilakan alueen ryhmissä, joissa olet mukana. Jaettavaa sisältöä löydät Etapin Facebookista.
Sosiaalisessa median eri kanavissa voit käyttää #nilakanosaajatreffit -tunnusta, jos se on sinulle
luontevaa.
Haasta mukaan työnantajia sekä työnhakijoita! He voivat liittyä kampanjaan www.etappi.eu
sivustolta löytyvillä ilmoittautumislomakkeilla. Yrittäjien ilmoittautuminen avataan 13.10. jälkeen.
LinkedIn
Mikäli olet LinkedInissä tai olet suunnitellut sinne liittymistä, voit vapaasti hyödyntää oman
profiilin laatimiseksi sinusta tehtyä osaamiskorttia!
Ilmianna meille työnantajia
Meillä on kattavat yrityslistat käytössämme, mutta otamme mielellämme vastaan ehdotuksia
tai vinkkejä työnantajista, jotka olisi tärkeää kutsua tapahtumaan, tai joilla voisi olla
piilossa työpaikkoja kampanjamme osaajille.Työnantajien ja yritysten nimiä voi lähettää
osoitteeseen: etappi@iisalmi.fi
Haluatko kampanjasta vielä enemmän? –Osallistu myynti- tai mediatiimiin!
Kampanjan tekee kiinnostavaksi siinä mukana olevat aktiiviset ja osaavat työnhakijat, jotka ovat
rohkeasti lähteneet tekemään uudenlaista työnhakua. Voidaksemme kertoa heistä medialle ja
yrityksille, tarvitsemme kampanjallemme kasvot. Tule mukaan mediatiimiin ja kerro oma tarinasi:
Tehdään yhdessä tiedotteita, julkaistaan Facebook-päivityksiä ja kirjoitetaan blogia.
Myyntitiimiin haemme myös henkilöitä, jotka kontaktoivat yrityksiä omalta kotipaikkakunnaltaan
tai omasta kotoaan meidän liittymämme kautta. Tarjoamme myyntitiimin käyttöön opastuksen
ja soittolistat alueen yrityksiin. Samalla voi edistää myös omaa työnhakuaan mitä parhaimmin!
Ilmoittaudu media- tai myyntitiimiläiseksi Laura Koskelle (laura.koski@iisalmi.fi) tai
osaamiskartoituksen yhteydessä toimiala-asiantuntijoillemme.
Kysy lisää ja anna palautetta:
ETAPPI-työllisyyspalvelut (sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@iisalmi.fi)
Projektipäällikkö Harri-Pekka Luomi, p. 040 830 2723
Projektisuunnittelija Laura Koski, p. 040 632 5868
Toimiala-asiantuntija Kaisu Auvinen, p. 040 830 2735
Toimiala-asiantuntija Jenna Hartojoki, p. 040 830 2734
Toimiala-asiantuntija Anita Paananen, p. 040 830 2736

