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Kaikki irti
rekrymessuista

MESSUILLA
•• Aloita heti, kun messut aukeavat. Näin vältät
ruuhkat ja suuret ihmismassat. Hyödynnä
hiljaisemmat hetket, jolloin saat rekrytoijien
huomion ja vältät jonotuksen.
 Suosituimmat työnantajat keräävät aina jonoa.

T E K S T I PA U L I I N A TA I PA L U S & S AT U M Y L L E R
K U V I T U S M I L L A P O I KO L A I N E N

 Verkostoidu messuilla muiden opiskelijoiden ja
tuttujen kanssa. Saatat saada heiltä hyviä vinkkejä.
 Hyödynnä LinkedIn Find NearBy –toimintoa kontaktien keräämiseen.

•• Lähesty rohkeasti työnantajaa.
 Hymyile, tervehdi, katso silmiin, kättele reilusti.

VALMISTAUTUMINEN
•• Tutustu työnantajiin, käy kotisivuilla,
tutki LinkedInistä profiilit ja lue uutisia.

•• Selvitä mitä osaamista yrityksessä
arvostetaan tai tarvitaan.
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•• Mieti mitkä yritykset haluat ainakin tavata.
•• Valmistele CV. (Hyödynnä tämän oppaan
esimerkit)
 Messu CV:n alkuun voit laittaa kuvauksen,
millaista työpaikkaa haet.

•• Valmistaudu kertomaan itsestäsi:
 Millaista osaamista sinulla on?
 Millaisia tavoitteita sinulla on?

 Älä kysy vain: ”Onko teillä minulle töitä?”, vaan
kerro itsestäsi, täsmennä mitä osaat ja mitä toivot.
 Osoita oma kiinnostuksesi myös olemuksellasi
ja äänenpainoillasi.
 Työnantaja arvostaa, jos kerrot mitä sinulla
on tarjottavana.
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 Kerro mikä yrityksessä kiinnostaa sinua. (Tuote,
uramahdollisuudet, asiakkaat, palvelut, arvot jne)
 Selvitä yritykseltä, miten sinun kannattaa edetä
heidän kanssaan.
 Kiitä saamastasi ajasta keskustelun päättyessä.
 Voit myös seurata aluksi kauempaa, miten muut
lähestyvät työnantajia ja napata parhaat vinkit.

 Mitkä ovat vahvuutesi?
 Mikä työnantajan tehtävä,
osasto tai toiminto kiinnostaa?
 Mitä osaamista haluaisit kehittää?
 Valmistele pitchi. (Katso ohjeet verkkosivujemme työnhaun materiaalit -osiosta)

•• Päivitä LinkedIn-profiilisi. Keskity tähän
etenkin opintojen loppuvaiheessa.

•• Pukeudu kuten työhaastatteluun.
•• Valmistele kysymyksiä työnantajalle.

JÄLKIHOITO
•• Hae työpaikkoja mahdollisimman pian messujen
jälkeen, jos kiinnostuit joistain työnantajista

•• Viittaa hakemuksesi alussa messuilla käytyyn
keskusteluun. (Katso vinkit tämän oppaan
hakemusosiosta)

•• Jos olet luvannut olla yhteydessä tai lähettää
viestiä, pidä lupauksesi!

•• Lähetä kontaktipyyntö LinkedInissä
mahdollisimman pian messujen jälkeen.

Mieti, mikä sinua kiinnostaa aidosti.
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