
Tehostettu työnvälitys! 
Astetta nopeampi väylä töihin!
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Tehostettu työnvälitys

Mistä on kyse?

YKSINKERTAISESTI:

Valmennuksessa 
tuotetaan juuri sinun 
tarpeisiisi soveltuvia 

työnantajakontakteja ja 
muita työllistymiseen 
tähtääviä ratkaisuja.
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“
” Valmennus oli todella 
hyödyllinen ja toimiva. 
Minulle sopiva palvelu 
juuri oikean henkilön 

kanssa. Kiitos.”
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Tule mukaan tehostetun työnvälityksen palveluun!

Tietoa palvelusta

T A V O I T E

▪ Tavoitteena on sinun työllistymisesi 
avoimille työmarkkinoille, 
kouluttautuminen tai yrittäjyys.

M I S S Ä

▪ Kasvokkain sekä etäyhteydellä niin 
Lahdessa kuin Iitissä.

M I L L O I N

▪ Palveluun ohjautuminen nonstop kuntakokeilun tai te-
palveluiden kautta. Otamme sinuun yhteyttä 7 pv 
kuluttua tietojesi saavuttua meille.

▪ Valmennusta tiiviisti (keskimäärin 3h/kk) juuri sinun 
tarpeisiisi.

K E S T O

▪ Enintään 4kk.
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Palautteitamme 😊

"Olen todella tyytyväinen 
saamaani tukeen työn 

hakemisessa.”

”Työnhakuasiakirjani päivitettiin 
kivikaudelta tähän päivään.” 

”Sain tukea ja vinkkejä 
haastavampien työtehtävien 

hakemiseen. 

Työllistyin valmennuksen 
aikana.” 

"Valmennus oli todella hyödyllinen ja 
toimiva. Minulle sopiva palvelu juuri 

oikean henkilön kanssa. Kiitos.”

”Pystyin hakemaan työtehtäviä, joita en 
yksinäni olisi kyennyt hakemaan.”

”Erityisesti kiitän Aamoksen valmentajaa 
saamastani avusta. Hän piti ns. päätäni 

pinnalla, kun epäusko oli jo vallannut 
pitkän yksinäisen työn haun jälkeen. 

Saamani valmennus kantaa edelleen 
jatkossa.”
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Tehostettu työnvälitys

Mitä hyötyä palvelusta on?

✓ Saat työelämäammattilaisen tuottaman tehostetun työnhaun ja 

työnantajalle markkinoinnin palvelun työllistymisesi tehostamiseksi!

✓ Saat sinulle soveltuvia työnantajakontakteja – tehokas ja 

kohdennettu työn etsintä!

✓ Päivität ammattilaisen kanssa positiivisesti erottuvat 

työnhakuasiakirjat

✓ Saat tietoa sinulle soveltuvista koulutuksista sekä yrittäjyydestä

✓ Vahvistat verkostojasi työnhaussa

✓ Saat vinkit ja varmuutta työhaastatteluihin

✓ Saat käyttöösi toimivat työnhakuvälineet (videoesittely, työnhakuprofiilit, yhteydenottotavat jne)

✓ Valmennuksen ajan käytössäsi myös innostava verkko-oppimisympäristö!

✓ Saat moniammatillisen tiimin osaamisen käyttöösi!
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Yksilöllinen valmennuspolku
Palvelun aikana saat räätälöityä, ketterää, yksilöllistä ja joustavaa valmennusta, jonka 
myötä asiaskohtaiset tavoitteet saavutetaan. Palvelun sisältö rakentuu mm. työnetsinnän 
kohdentamisesta sinulle soveltuvalle alalle, työpaikkojen aktiivisesta hakemisesta ja piilotyöpaikkojen 
kontaktoinnista sekä työhaastatteluun valmentautumisesta (erilaiset haastattelumenetelmät kuten 
videohaastattelu ja ryhmähaastattelu).

Missä olet hyvä? 
Sinulla on ainutlaatuinen 

osaaminen!

Valmennustiimin
asiantuntemus käytössäsi -
Kohdennetut yhteydenotot

työnantajiin! 
Työnvälityksellinen ote.

Työnhakuasiakirjat
erottuviksi ja 

tuloksekkaiksi –
räätälöinti ja viilaus!

Myös osaamisen 
kehittämisen

täsmäratkaisut, yrittäjyys
ym. vaihtoehdot – sinulle

sopiva suunta!

Työhaastatteluun! 
Konkreettiset 

harjoitukset ja sparraus.

Työhön!
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Aamos Group Oy

Olemme sinua varten!

Vuosien vankka kokemus Päijät-Hämeen alueella 
toimimisesta!

Aamos Group Oy on kaksi vuosikymmentä auttanut 
inhimillisellä, konkreettisella sekä aidosti avuliaalla 
valmennusotteella ihmisiä työllistymään kullekin sopiviin 
tehtäviin. Olemme auttaneet kymmeniä tuhansia ihmisiä 
palveluissamme!

Onko nyt sinun vuorosi?
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Ota yhteyttä
TERVETULOA TYÖLLISTYMÄÄN!

hame@aamos.fi

0440 972 156
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