Osaaminen esille
Mitä kaikkea osaat? Mitä voisit osata lisää?
Voit hyödyntää tämän tehtävän avulla löytämiäsi osaamista ja osaamistarpeita, kun mietit tulevia työtehtäviä, laadit
työhakemuksia tai menet seuraavan kerran työhaastatteluun.

Ohje:

•

Etsi töihisi, työnhakuihisi ja opintoihisi liittyviä materiaaleja, joita sinulla on:
o CV, todistukset kesätöistä ja työharjoitteluista, esimiehiltä tai muilta saamasi suositukset ja arviot, lähettämäsi
työhakemukset, säästämäsi kiinnostavat työpaikkailmoitukset, opintorekisteriote suorittamistasi kursseista
o Muita kurssitodistuksia tai urasuunnitteluun liittyviä harjoituksia, joita olet ehkä jo tehnyt

•

Valitse kaksi mielestäsi tärkeintä työtehtävääsi/harjoittelupaikkaasi tutkittavaksi tämän tehtävän avulla. Huomioi myös
tärkeimmät työn ulkopuoliset tehtäväsi, esimerkiksi opiskelija- tai vapaaehtoistoiminnassa.
o Oheisessa taulukossa on töihisi liittyviä kysymyksiä. Kirjoita ajatuksesi ja vastauksesi taulukkoon. Samaa asiaa
voidaan kysyä kahdesta eri näkökulmasta. Voit valita toisen kysymyksistä tai molemmat. Jos joku kysymys
tuntuu hankalalta, voit ohittaa sen.
o Kun muistelet tehtäviäsi, hyödynnä työnhakuun ja opintoihin liittyviä materiaalejasi.
o Lyhyt ja ytimekäs vastaus riittää, mutta tarvittaessa voit jatkaa toiselle paperille.

Lopputuloksena saat monipuolisen kuvan osaamisestasi ja kiinnostuksen kohteistasi.
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OSAAMINEN ESILLE
OMA OSAAMINEN
• Mitä osaamista työssä
tarvittiin eniten?
• Millaiset asiat olivat sinulle
helppoja?
MUIDEN TUNNISTAMAA OSAAMISTA

• Missä asioissa työkaverisi
pyysivät sinulta apua

ONNISTUMISIA

• Missä onnistuit?
• Mistä sait kiitosta?

OSAAMISEN KASVU

• Mitä uusia tietoja/taitoja opit
työssä?
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Työtehtävä

Työtehtävä

Kouluprojektit, harrastukset,
opiskelijatoiminta, luottamustehtävät,
vapaaehtoistoiminta jne.

OSAAMINEN ESILLE
KIINNOSTUKSET
• Mistä uusista asioista
kiinnostuit tämän työn myötä?
• Oliko työssä jotakin sellaista,
joka sai sinut innostumaan?
Mitä?
TYÖPERSOONA
• Mitä uutta opit itsestäsi
työntekijänä?
• Millaisena tyyppinä muut
oppivat tuntemaan sinut?
OSAAMISEN KÄYTTÄMINEN
• Olisitko halunnut tehdä työssä
vielä jotain muuta? (Sellaista,
jonka tunsit osaavasi, mutta se ei
ollut silloin mahdollista.)

KAIKKEIN PARASTA
• Mistä pidit työssä eniten?
Esim. työkaverit, raha, yövuorot,
asiakkaat…
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Työtehtävä

Työtehtävä

Kouluprojektit, harrastukset,
opiskelijatoiminta, luottamustehtävät,
vapaaehtoistoiminta jne.

Yhteenveto
Tutki taulukkoa ja vastaa seuraaviin kysymyksiin:
• Millainen työkaveri olet?

• Millaisia vahvuuksia sinulla on?

• Millaiseksi osaajaksi haluat kehittyä?
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