ETAPILTA ETEENPÄIN: AMMATTILAISET AREENALLA –KAMPANJAN
LOPPUTIEDOTE OMISTAJAKUNNILLE
Etappi-työllisyyspalvelut toteutti yhteistyökumppaneidensa kanssa helmi-huhtikuussa 2016 Ammattilaiset
Areenalla –työnhakukampanjan, jonka myötä työllistyi noin kolmannes kampanjaan osallistuneista
työnhakijoista. Lisäksi käteen jäi uusia keinoja, joilla voidaan jatkossakin vauhdittaa työllistymistä Etappikuntien alueella.
Reilun kahden kuukauden aikana työllisyyskampanjaan osallistui yhteensä yli 80 työnhakijaa.
Heistä 28 työllistyi kampanjan aikana. Kampanja huipentui huhtikuussa järjestettyyn käänteiseen
rekrytointitapahtumaan, jossa työnhakijat esittelivät osaamistaan ja totutusta poiketen työnantajat olivat
vieraina. Yrityksiä värvättiin mukaan kampanjaan myös yli 80.
Etappi-työllisyyspalvelut –hanke tulee jatkossakin tarjoamaan kampanjan kautta hyväksi havaittuja
työvälineitä työnhakija- ja yritysasiakkailleen: Etapin ylläpitämästä Osaajagalleriasta (bit.ly/iisalmenosaajat)
työnantajat saavat tehokkaasti tiedon vapaana olevista osaajista ja Etapin palvelujen parissa olevat
työnhakijat saavat puolestaan entistä paremmin tuotua omaa osaamistaan työnantajien saataville
– ja tietysti kuvan kera!
Käänteiset rekrymessut eli Osaajatreffit esimerkiksi toimialoittain kohdennettuna ovat myös Etapin
suunnitelmissa mukana. Tässä tiedotteessa kerromme tarkemmin siitä, kuinka kampanjassa mukana olleet
osapuolet kokivat uudenlaisen tekemisen ja sen myötä innoitamme kumppanuuteen jatkossakin!

MITÄ KAMPANJA TARJOSI TYÖNHAKIJOILLE?
Kampanja tarjosi mukana olleille yli 80 työnhakijalle mahdollisuuksia yhteisöllisempään
työnhakuun, keinoja oman osaamisen esilletuontiin ja kontakteja piilotyöpaikkoihin alueen
yrityksissä. Kampanjan aikana työnhakijat valmennetiin ”myyntikuntoon” ja osa heistä oli mukana
yrityskontaktoinnissa ja mediatiimissä. Kampanjan aktiiviset työnhakijat toimivat samalla
esimerkkeinä myös laajemminkin; heidän kauttaa työttömyys ja työnhaun kokemukset pääsivät
puheenaiheiksi uudessa valossa ja näin rohkaisivat myös muita työnhakijoita olemaan aktiivisia
ja tuomaan omaa osaamistaan rohkeasti työnantajien saataville.

KAMPANJA TOI TÖITÄ JA USKOA TULEVAISUUTEEN
Kampanjan myynti- ja mediatiimissä mukana ollut työnhakija Jukka Vattukallio kuvailee
kampanjan antia seuraavasti:

KAMPANJAN TYÖLLISTÄMISVAIKUTUKSIA
Kampanjassa mukana olleista 80 työnhakijasta työllistyi noin kolmasosa, eli 28
henkilöä. Opinnoissa jatkaa n. 10 henkilöä ja Etapin palveluissa työnhakuaan jatkaa 22
työnhakijaa. Itsenäistä työnhakua hankkeen ulkopuolella jatkaa n. 10 henkilöä. Lisäksi
muutama kampanjassa mukana olleista jatkaa aiemmissa työsuhteissaan.

KAMPANJALLE KIITOSTA TYÖNHAKIJOILTA: ”SUOSITTELEMME
JATKOSSAKIN VASTAAVAA AKTIVOIVAA JA ROHKAISEVAA TOIMINTAA!”

YRITTÄJÄT JA TYÖNANTAJAT KIITTÄVÄT KAMPANJAN TEHOKKUUTTA
KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAN TYÖVOIMAN ESILLETUOMISESSA
KAMPANJAN YRITYSKONTAKTIT
Kampanjan aikana kontaktoitiin yli 2500 työnantajaa, joista 500:lle soitettiin ja 80
rekrytoitiin mukaan. 50 työnantajaa tuli paikan päälle 20.4. rekrytapahtumaan.
Kontaktoinnin kautta tunnistettiin ja aloitettiin sijoittumisneuvottelut yhden
potentiaalisen sijoittujayrityksen kanssa. Etappi-työllisyyspalvelut ja Iisalmen kaupungin
elinvoimapalvelut hoitaa jatkokontaktoinnin noin 100:aan yritykseen.

KAMPANJAOPIT HYÖTYKÄYTTÖÖN: ETAPIN OSAAJAGALLERIA JA
OSAAJATREFFIT EDISTÄMÄÄN ALUEEN TYÖLLISYYTTÄ
Etappi-työllisyyspalvelut otti työvälineekseen kampanjasta tutun Osaajagallerian: jatkossa kaikki
Etapin palvelujen parissa olevat työnhakijat saavat halutessaan osaajaprofiilinsa sovelluksen kautta
nettiin esille. Lisäksi galleria Etapin toimiala-asiantuntijoiden päivittäinen työväline, jonka kautta
tutustutaan vapaana olevaan työvoimaan yrityskäyntien yhteydessä ja siten helpotetaan yritysten
rekrytointiprosessaja.
Ammattilaiset Areenalla –rekrymessujen kaltaisia Osaajatreffejä Etappi-työllisyyspalvelut
tulee toteuttamaan huomioiden eri toimialojen työllisyystilanteiden vaihtelut ja tarpeet.

