TYÖNHAUN TUKIOHJELMA
YTK-YHDISTYKSEN JÄSENILLE

TAKAISIN TÖIHIN – Osallistujan ohjelmakuvaus
Yksilölliset työnhaun tukiohjelmat YTK-Yhdistys ry:n jäsenille
Ohjelmien tavoitteet ja toteutustapa
Ohjelmien tarkoituksena on tukea sinua omassa työnhaussasi ja muutostilanteessasi sekä auttaa sinua
löytämään uudet työmahdollisuutesi ammattilaisena, jotta sijoittuisit mahdollisimman nopeasti uudelleen
työmarkkinoille.
Työnhaun tukiohjelmat on kehitetty YTK-Yhdistyksen jäsenille, jotka ovat työttömyysuhan alaisina tai
joiden työsuhde on irtisanottu tai tullaan päättämään. Ohjelmia tarjotaan edulliseen jäsenetuhintaan, ja
kannustamme sinua ehdottamaan työnantajallesi TAKAISIN TÖIHIN –ohjelman kustantamista
osana työsuhteesi päättymiseen liittyviä järjestelyjä.
YTK-Yhdistykselle ohjelmat tuottaa ManpowerGroup/Right Management. Olemme uraohjauksen, rekrytoinnin, henkilöarviointien sekä työmarkkinoiden asiantuntijoita ja haluamme olla apunasi ja tukenasi uuden
työn ja uran tavoittelussa. Kaikki tilanteeseesi liittyvät keskustelut ovat ehdottoman luottamuksellisia.

Mitä ohjelmat sisältävät?
Ohjelmien kestot ovat vaihtoehtoisesti 2, 3 tai 6 kk. Sinulle nimetään oma henkilökohtainen Uravalmentaja,
joka sparraa sinua koko ohjelmasi ajan. Ohjelmasi sisältää määritellyn määrän yksilöllistä ohjausta, joka
toteutetaan esim. puolen tunnin tai tunnin jaksoissa. 3-6 kk:n ohjelmissa keskustelut voidaan toteuttaa
joko kasvokkain ManpowerGroupin toimistoissa (Helsinki, Turku, Rauma, Tampere, Vaasa, Kokkola, Kuopio,
Jyväskylä, Lappeenranta ja Oulu) tai etänä internetin välityksellä maksuttoman Skype-yhteyden kautta. 2
kk:n ohjelma toteutetaan etäyhteydellä. Opastamme sinua avaamaan oman Skype-tilin näitä keskusteluja
varten.
Henkilökohtaisissa keskusteluissa oma Uravalmentajasi auttaa sinua kartoittamaan omat ammatilliset ja
henkilökohtaiset vahvuutesi, määrittelemään uratavoitteesi ja käynnistämään tehokkaan työnhakukampanjan. Sinua opastetaan käyttämään juuri sinulle parhaiten sopivia työnhakukanavia ja kehittämään
omaa markkinointiviestintääsi CV:ssä, työhakemuksissa ja haastattelutilanteissa. Saat juuri sinun tarpeisiisi
ja tilanteeseesi räätälöityä yksilöllistä tukea työnhaun eri vaiheissa.
Ohjelmiin kuuluu myös itsearviointikyselyjä, joissa analysoit omaa toimintatyyliäsi ja motivaatiotekijöitäsi.
Pääset myös pohtimaan työtehtäviä ja työympäristöjä, joissa parhaiten viihtyisit. Saat omista kyselyistäsi
palautteen ja voit hyödyntää persoonallisuusprofiilien tietoja omassa työnhaussasi.
3 ja 6 kk:n ohjelmiin sisältyy myös oikeus osallistua järjestämiimme avoimiin työnhaun valmennustilaisuuksiin (seminaareihin tai internet-webinaareihin) ohjelmasi aikana. Lisäksi saat ohjelmasi ajaksi
oikeuden RightEverywhere –internet-sivustoomme, joka sisältää laajan materiaalin ja työvälineitä
työmarkkinoihin, työnhakuun, itsetuntemukseen ja uravalintaan liittyen.

Oman aktiivisuuden merkitys
Työnhaussa onnistumisen tärkeimpänä edellytyksenä on oma aktiivisuus. TAKAISIN TÖIHIN –
ohjelmassa saat tukea, opastusta ja vinkkejä omaan työnhakuusi, mutta tuloksia syntyy vain aktiivisen ja
määrätietoisen toimintasi kautta. Mitä enemmän panostat itse työmarkkinoiden seuraamiseen sekä
rekrytoijien ja työnantajien kontaktoimiseen, sitä suuremmat mahdollisuudet sinulla on saavuttaa omat
uratavoitteesi.

Ohjelmavaihtoehdot 2, 3 ja 6 kk
2 kk:n virtuaaliseen työnhaun tukiohjelmaan sisältyy:

4 tuntia yksilöllistä uraohjausta internetin kautta maksuttoman Skype-yhteyden välityksellä
2 kuukauden aikana.

Käyttöoikeus ja käyttäjätuki RightEverywhere-internetsivustoon ohjelman ajan.

Jäsenhinta 580 eur + alv.
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3 kk:n työnhaun tukiohjelmaan sisältyy:

6 tuntia yksilöllistä uraohjausta henkilökohtaisten tapaamisten muodossa tai internetin kautta
maksuttoman Skype-yhteyden välityksellä 3 kuukauden aikana.

Birkman Uranhallinta -itsearviointikysely, suomenkielinen kirjallinen raportti ja henkilökohtainen
palaute.

Mahdollisuus osallistua internetin kautta toteutettaviin Right Managementin
uravalmennuswebinaareihin ohjelman voimassaolon aikana.

Käyttöoikeus ja käyttäjätuki RightEverywhere-internetsivustoon ohjelman ajan.

Jäsenhinta 980 eur + alv.
6 kk:n työnhaun tukiohjelmaan sisältyy:

12 tuntia yksilöllistä uraohjausta henkilökohtaisten tapaamisten muodossa tai internetin kautta
maksuttoman Skype-yhteyden välityksellä 6 kuukauden aikana.

Birkman Uranhallinta -itsearviointikysely, SHL johtamiskompetenssiraportti ja henkilökohtainen
palaute.

Käyttöoikeus ja käyttäjätuki RightEverywhere-internetsivustoon ohjelman ajan.

Oikeus osallistua avoimiin networking-tilaisuuksiin, seminaareihin ja internetin kautta toteutettaviin
webinaareihin ohjelman voimassaolon aikana.

Työmarkkinakonsultin tuki mm. sosiaalisen median käytössä ja työnhakukanavien valinnassa

Jäsenhinta 3100 eur + alv.

Miten sinun kannattaa ottaa asia esille työnantajasi kanssa?
Tarjoamamme jäsenetuhinta sisältää merkittävän alennuksen ja hinta on työnantajallesi erittäin
kilpailukykyinen verrattuna tämän tyyppisiin uudelleensijoittumis- ja outplacement-ohjelmiin markkinoilla.
Tämä materiaali on tarkoitettu ainoastaan omaan käyttöösi. Olemme laatineet erillisen
palvelukuvauksen työnantajaasi varten ja saat työnantajalle toimitettavan materiaalin erikseen meiltä.
Yhteyshenkilömme sinua lähinnä olevassa Manpowerin toimistossa kertoo työnantajallesi mielellään lisää
jäsenetuun liittyvistä ohjelmista. Kun työnantajasi tilaa meiltä palvelun, ohjelma käynnistyy sinulle ja
työnantajallesi sopivana ajankohtana.
TAKAISIN TÖIHIN –ohjelma on myös mahdollista kustantaa itse, mikäli työnantajasi ei toimi palvelun
tilaajana.

Kiinnostuitko?
Tartu siis tilaisuuteen ja lähde kanssamme
pohjustamaan mielenkiintoista matkaa
kohti uutta uraa!
Lisätietoja saat täyttämällä
yhteydenottolomakkeen
YTK-Yhdistyksen kotisivuilla.
Tulemme kontaktoimaan sinua ja
kertomaan lisää
ohjelmavaihtoehdoista sekä
auttamaan sinua eteenpäin.
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