1 – JOB-SEARCH

T YÖKIRJA 2020

Kirjoita

HUIPPU HAKEMUS
Työnantajat saattavat saada satoja, jopa tuhansia hakemuksia kesätyöpaikkoihin. Hakemuksen ei tarvitse olla pitkä. Tässä muutama vinkki
onnistuneen hakemuksen kirjoittamiseen.
 Pidä hakemus lyhyenä! Ole kohtelias! Ole ammattimainen! Käytä oikolukua!
 Ilmaise selkeästi, mitä tehtävää olet hakemassa.
 Korosta motivaatiotasi kyseistä työtehtävää ja työnantajaa kohtaan.
 Kerro työssä vaadittavasta pätevyydestäsi ja erityistaidoistasi.
 Älä turhaan pyytele anteeksi puuttuvaa kokemusta.
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Kesätyöt: www.piuha&bitti.fi
Haluaisin työskennellä kesällä 2020 Piuha & Bittin HelpDeskissä.
Yritys kiinnostaa minua, koska haluaisin päästä opintoalaani
liittyvään yritykseen töihin. Vapaa-ajalla harrastan tietokoneita ja
muuta elektroniikkaa sekä pelaan VR-pelejä. Olen pelannut pelejä
eri alustoilla konsoleista tietokoneisiin, joten tunnen uudet ja
vanhat pelit.
Olen ensimmäisen vuoden tietoteekkari Tampereelta. Olen
työskennellyt aiemmin asiakaspalvelussa ja pärjäsin siinä hyvin,
vaikka välillä oli kiireistä. Esimieheni ovat kertoneet, että olen
asiakaspalveluhenkinen.
Tulen mielelläni haastatteluun kertomaan lisää osaamisestani ja
itsestäni. Voin aloittaa työt jo toukokuun lopussa ja työskennellä
tarvittaessa kolmen kuukauden ajan. Jos haluatte tietää
lisätietoja, voitte olla minuun yhteydessä. Voin myös antaa
suosittelijoideni yhteystiedot.
TIITUS LEHMUS

tiitus.lehmus@tuni.fi
+358 686 8686868

Muista antaa
yhteystietosi.

Hakemus diplomityön tekijäksi
Haen diplomityöntekijän paikkaa yrityksessänne, ja Propulsion Solutions on
ensisijainen vaihtoehtoni. MotorPower Company on onnistunut kehittämään
teknologioita, jotka muuttavat alaa monella rintamalla. Tapasin yhtiönne
edustajan Lenni Wasan marraskuussa 2019 yliopiston uratapahtumassa ja hän
kannusti lähettämään hakemuksen.
Opiskelen tällä hetkellä viidettä vuotta koneensuunnittelua ja
tuotantotaloutta. Diplomityössäni haluaisin soveltaa koneensuunnittelun
ja tuotekehityksen osaamistani, jonka olen hankkinut opintojeni aikana
ja joita käytin myös kandityössäni. Erityisesti minua kiinnostaisi projekti
liittyen energiatehokkaisiin moottoreihin. Olen viimeisten vuosien ajan
innolla seurannut palkittujen ja energiatehokkaiden EnviClean-moottoreiden
menestystä.
Opintoni Aalto-yliopistossa sekä vaihto-opiskeluaikani Hong Kongissa ovat
osoittaneet, että osaan työskennellä tehokkaasti kansainvälisissä tiimeissä ja
työympäristöissä. Lisäksi puhun sujuvaa englantia ja hallitsen mandariinikiinan
perusteet. Olen harrastanut joukkuelajeja yli 10 vuotta, mikä on kehittänyt
ihmissuhdetaitojani. Vapaa-ajalla shakki on harrastus, joka auttaa minua
rentoutumaan ja kehittää myös kykyäni yksityiskohtien.
Haluaisin työskennellä Suomessa tai jossain Itä-Aasian maassa. Olen valmis
aloittamaan työt huhtikuun alkupuolella 2020.
Tapaan teidät mielelläni henkilökohtaisesti ja keskustelen lisää
mahdollisuuksista tehdä diplomityö yrityksessänne. Olen yhteyttä ensi viikolla.

Terveisin
ARON ALDER

aron.alder@aalto.fi
+358 123 555999

 Jos olet tavannut yrityksen edustajan, muista mainita
siitä.
 Varmista, että yhteystietosi ovat hakemuksessa.
 Pyydä suosittelijoiltasi etukäteen lupa heidän nimensä
ja yhteystietonsa antamiseen.
 Muuta hakemuksesi ja CV:si PDF-muotoon.
 Käytä tiedoston nimeämisessä omaa nimeäsi, esim.
hakemus.tiitus.lind.2019.pdf

LUE LISÄÄ

tektyokirja.fi

4

