TYÖHAKEMUS
Työhakemus ja CV ovat ensimmäisiä asioita joihin
työnantaja kiinnittää huomionsa.
Työhakemuksen tarkoituksena on vakuuttaa työnantaja
osaamisestasi ja sopivuudestasi avoimeen
työpaikkaan.
Hakemuksesi tulisikin korostaa vahvuuksiasi kyseiseen
tehtävään ja varmistaa pääsysi työhaastatteluun.
Työhakemus saa olla vapaamuotoinen. Sen voi
kirjoittaa koneella tai käsin.
Hakemus on hyvä luonnostella ja kirjoittaa sitten
puhtaaksi. Hyvä työhakemus on siisti eikä sisällä
kirjoitusvirheitä.
Työhakemuksesta tulee selvitä se, mitä paikkaa olet hakemassa sekä se, kenelle hakemus on
osoitettu. Hakemuksesta tulee löytyä myös omat yhteystietosi. Tarkista työhakemus ennen
lähettämistä ja allekirjoita se.
Useisiin yrityksiin voi jättää myös avoimen hakemuksen.
Voit myöhemmin tiedustella hakemuksesi edistymistä esim. sähköpostilla tai puhelimitse.
Tarvittaessa pyydä apua hakemuksen laatimiseen.

Liitä hakemukseesi CV eli ansioluettelo. CV eli ansioluettelo sisältää seuraavanlaisia työnhaun
kannalta tärkeitä tietoja:

Huomioi!
Henkilötiedot ja yhteystietosi
Koulutus ja kurssit
Kielitaito ja ATK-kokemus
Työkokemus
Harrastukset
Luottamustoimet
Mahdolliset suosittelijat

Tarkista CV:n oikeinkirjoitus.
Riittää, että CV:ssä on
haettavan tehtävän kannalta
oleellisimmat tiedot. Kaikkea
ei siis tarvitse kirjata.
Muista aikajärjestys:
Tuoreimmat tiedot ylinnä!

Esimerkkihakemus:
Eeva Esimerkki
Osoitepolku 17 A 6
33540 Tampere
Puh. 040 123 4567
eeva.esimerkki@gmail.com

HAKEMUS

4.10.2012

Yritys AB
Haastattelija Elli Hentunen
Kokkipolku 15
34520 Nokia

KEITTIÖTYÖNTEKIJÄ
Haen yrityksessänne avoinna olevaa keittiötyöntekijän toimea. Olen 35-vuotias
suurtalouskeittiölinjan suorittanut nainen Tampereelta.
Olen iloinen ja reipas. Tulen hyvin toimeen erilaisten ihmisten kanssa ja pidän työstäni.
Ruoanlaiton lisäksi harrastan ulkoilua koirani kanssa.
Olen työskennellyt erilaisissa keittiötehtävissä. Tällä hetkellä työskentelen Keittola Oy:ssä.
Määräaikainen työsuhteeni päättyy 31.10.2012.
Olen valmis tarttumaan uusiin haasteisiin sekä kouluttamaan itseäni.

Ohessa liitteenä CV

Toivon kuulevani teistä!
Eeva Esimerkki
Ystävällisin terveisin:

Eeva Esimerkki

Lisää vinkkejä työhakuun ja työhakemusmalleja löydät:
http://www.aarresaari.net/pdf/tyohakemusmalli.pdf
http://www.opiskelupaikka.fi/Tyopaikka-harjoittelu/Tyonhaku/CV-eli-ansioluettelomalleja-jatyohakemusmalleja
http://www.mol.fi/toimistot/vantaa/Tyonhakuopas.pdf

Esimerkkihakemus:
Erkki Esimerkki
Osoitepolku 17 A 6
33540 Tampere
Puh. 040 123 4567
erkki.esimerkki@gmail.com

HAKEMUS

4.10.2012

Yritys AB
Toimitusjohtaja Elli Hentunen
Teollisuustie 15
34520 Nokia

VARASTOMIES

Haen yrityksessänne avoinna olevaa varastomiehen paikkaa. Olen 45-vuotias perheellinen mies
Tampereelta. Valmistuin Tampereen ammattikoulusta konepajalinjalta hitsaajaksi vuonna 1994.
Toimin hitsaajana Toimi Oy:llä vuoteen 2002.
Vuodesta 2002 – 2005 työskentelin erilaisissa työtehtävissä Metallipaja Oy:llä. Vuosina 2006 2012 olen toiminut erilaisissa varasto- sekä siivousalan töissä.
Työssä ollessani olen suorittanut trukkikortin, työturvallisuus- sekä palotyökortit. Tällä hetkellä
suoritan ATK-ajokorttia.
Harrastan ulkoilua sekä sählyä.
Olen rauhallinen, järjestelmällinen, vastuuntuntoinen työntekijä.
Tulen mielelläni kertomaan lisää itsestäni.

Erkki Esimerkki
Ystävällisin terveisin:

LIITTEET: CV

Erkki Esimerkki

Esimerkki CV:
Erkki Esimerkki
Osoitepolku 17 A 6
33540 Tampere
Puh. 040 123 4567
erkki.esimerkki@gmail.com

ANSIOLUETTELO

11.10.2012

HENKILÖTIEDOT
Erkki Esimerkki
123467 syntynyt Tampereella
Naimisissa
Kaksi lasta
KOULUTUS

1992-1994

Tampereen ammattikoulu
Konepajalinja hitsaaja

KURSSIT
2006
2002
2012

Trukkikortti
Tulityökortti Paloturvallisuuskortti
Tieke A-ajokortti

TYÖKOKEMUS
2008-2012

Siistiä Oy
Siivooja
Toimenkuvaani kuului erilaisia siivoustehtäviä mm. varasto- ja
tehdassiivousta

2006-2008

Varastoverkko Ky
Varastomies
Varastointi ja logistiikkatehtäviä

2002-2005

Metallipaja Oy
Monipuolisesti erilaisia metallipajan työtehtäviä. Hitsausta,
koneiden kasausta

1995- 2002

Toimi Oy
Hitsaaja
Toimenkuvaani kuuluivat erilaiset hitsaustyöt

HARRASTUKSET

Harrastan ulkoilua ja sählyä. Toimin nuorten sählyohjaajana
Tampereen Salibandy yhdistyksessä

TERVETULOA
TYÖHAASTATTELUUN!
Ennen työhaastattelua on hyvä tutustua yritykseen,
sen palveluihin ja tuotteisiin esim. yrityksen
nettisivujen kautta.
Kirjaa ylös vaikka puhelimeesi yrityksen osoite,
henkilö jota menet tapaamaan sekä haastatteluaika.
Mikäli sinulla on, ota mukaasi CV eli ansioluettelo
tai todistusjäljennökset aikaisemmista koulutuksista
ja työpaikoistasi.
Huomioithan, että yleisvaikutelmasi on siisti. Olet
peseytynyt ja ylläsi on puhtaat asianmukaiset
vaatteet.
Ole sovitusti paikalla. 10 minuuttia ennen haastattelua riittää mainiosti!
Ensivaikutelma on tärkeä. Katso siis rohkeasti silmiin, muista tervehtiä, esitellä itsesi ja kätellä.
Ole oma itsesi, reipas ja oma-aloitteinen.
Sinulta kysytään varmasti aikaisemmista työpaikoista sekä koulutuksestasi. Harrastuksesi sekä
elämäntilanteesi, kiinnostavat haastattelijaa nekin.
Oma motivaatio on hyvä tuoda esille. Positiivinen asenne työhön ja omaan työhistoriaan, ovat
tärkeitä asioita. Olet haastattelussa saadaksesi työpaikan. Tätä edistääksesi, muista tuoda esille
omia vahvuuksiasi. Itseään saa ja pitää myös kehua!
On hyvä olla rehellinen. Osaamista ei kannata liioitella, sillä se paljastuu lopulta. Jos jotain ei vielä
osaa, on hyvä ilmaista, että on valmis kehittämään itseään lisää.
Haastattelu on vuorovaikutteinen tapahtuma, jossa yritys etsii sopivaa työntekijää – ja tekijä
sopivaa työtä. Voit siis rohkeasti esittää kysymyksiä. Ilman työntekijöitä ei ole myöskään
työpaikkoja.
Lopuksi: Kysy milloin voit odottaa lisätietoja jatkosta, ellei sitä haastattelun lopuksi sinulle kerrottu.
Muista kiittää haastattelusta.
Myöhemmin voit lähettää kiitoksen esim. sähköpostitse, jossa voit vielä korostaa innokkuutta
aloittaa työt!

Onnea työnhakuun!

