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www.tyomarkkinatori.fi (TE-palveluiden uudet sivut!)

www.te-palvelut.fi
→ Paikalliset TE-palvelut → Kainuu

Työnantaja- ja yritysasiakkaat

puh. 0295 039001

ma-pe klo 9.00-16.15 

Kainuun rekrytointipalveluiden esittelyvideo: 
https://www.youtube.com/watch?v=zHB-UDwEMwY
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IMAGO  
Haluatko olla alasi tavoitelluin työpaikka? 

Estääkö työvoimapula yritystäsi kasvamasta? Onko toiveissa 

kehittää yrityksen työnantajamielikuvaa ja rekrytointiosaamista? 

Miten johtaa kansainvälistyvää työyhteisöä? IMAGO-valmennukset 

auttavat sinua juuri näissä asioissa.

https://toimistot.te-palvelut.fi/web/imago/etusivu
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EURES auttaa rekrytoinnissa Euroopasta

https://tyomarkkinatori.fi/tyonantajat-ja-yrittajat/rekrytointi/tyontekijan-loytaminen-ulkomailta

www.euresfinland.fi

EURES (European Employment Services) on kattava eurooppalainen 

yhteistyöverkosto ja laadukas julkinen palvelu, jonka avulla 

työnantajat ja työntekijät kohtaavat helpommin koko Euroopan 

alueella.

EURES musiikkivideo https://www.youtube.com/watch?v=3VceJLOh3YE
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https://tyomarkkinatori.fi/tyonantajat-ja-yrittajat/rekrytointi/tyontekijan-loytaminen-ulkomailta
http://www.euresfinland.fi/
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WWW.KOHTISUOMEA.FI

• Oletko tekemässä rekrytointia ulkomailta? 

• Mietityttääkö käytännön asioiden sujuminen Suomessa? 

• Suomeen saapuvan työntekijän asettautumiseen voi nyt saada tukea.

• Tutustu nettisivun sisältöön ja ota valtakunnallinen palvelu käyttöösi 

”avaimet käteen” periaatteella

HUOM! Jos et tiedä mistä tai miten aloittaa kansainvälinen rekrytointi, niin soita 

valtakunnalliseen WORK IN FINLAND puhelinpalveluun:

https://tyomarkkinatori.fi/uutiset/kansainvalisen-rekrytoinnin-helpottamiseen-tarkoitettu-work-

in-finland-neuvontapalvelu-on-kaynnistynyt

Myös valtakunnallinen kv-rekrytoinnin opas on käytettävissäsi: https://www.ely-

keskus.fi/-/kansainv-c3-a4lisen-rekrytoinnin-opas-julkaistu-ty-c3-b6nantajien-tueksi
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Finland Works 5.10.2022. Virtuaalinen 

rekrytointitapahtuma jonka kohdemaana Suomi

• Kaikki Suomen eri alueet ja toimialat edustettuina. 

• Maksuton ja helppo tapa saada yritykselle ja työmahdollisuuksille 

kansainvälistä näkyvyyttä yli Suomen rajojen. Rekisteröidy nyt!

• Työnhakijat ovat hyvin koulutettua ja ns. parhaassa työiässä olevia, 

useamman työkokemusvuoden omaavia.

• Työnhakijoita on Euroopan ja kolmansien maiden lisäksi myös 

Suomesta! Tilaisuuksia järjestää EURES-verkosto.

• TÄTÄ MAHDOLLISUUTTA EI KANNATA MISSATA!

Tästä tapahtumasta on kerrottu tarkemmin toisessa diasetissä (liitteenä).

Kyseessä on European (Online) Job Days rekrytointitapahtuma.
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Muita ilmaisia ja hyödyllisiä palveluita, joilla voit 

tehostaa rekrytointeja ja saada varmuutta asioiden 

hoitoon!

• Työllistä taidolla -palvelu

Saat maksutonta neuvontaa ja sparrausta rekrytoinnin eri osa-alueisiin 

liittyviin kysymyksiisi

https://toimistot.te-palvelut.fi/tyollista-taidolla

• TE-LIVE.fi -palvelu

Ota te-live lähetykset yrityksen käyttöösi ja tehosta työpaikkailmoitustesi 

näkyvyyttä!

https://te-live.fi/tietoa-meista/
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KIITOS!
KAINUUN TE-TOIMISTO

Työnantaja- ja yritysasiakkaat

puh. 0295 039001

ma-pe klo 9.00-16.15

Ole rohkeasti ja matalalla kynnyksellä yhteydessä meihin!

Hyödynnä rohkeasti myös Business Kainuu verkoston asiantuntijoita

WWW.BUSINESSKAINUU.FI
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