MIKÄ ON OSAAMISKANSIO?
© Jouni Röksä valmennuksesta ”Kuinka pääset jonon ohi rekrytoinnissa”
Rekrytointikilpailussa on useita, jotka haluavat maaliin voittajana. Monessa tapauksessa suurin
kisa käydään prosessin molemmissa päissä: heti alussa ja maalisuoralla.
Yksi tapa parantaa alkupään onnistumista on koota osaamiskansio, joka kertoo työurasi aikana
hankkimastasi osaamisesta ansioluetteloa laajemmin. Miksi?
-

Haluatko erottua?
Haluatko varmistaa haastatteluun pääsyn varmemmin?
Haluatko tarjota rekrytoijalle paremman kuvan itsestäsi?
Haluatko saada ko. työpaikan
Haluatko ja oletko valmis näkemään vaivaa työpaikan saamiseksi?

Jos vastaat KAIKKIIN kyllä, jatka ohjetta eteenpäin.
Osaamiskansio on oman uran – ja elämän – portfolio, näyttökansio, jonka pitää olla laadukas ja
viime kädessä personoitu hakupaikkakohtaisesti.
HYVÄ ULKONÄKÖ
Hyvä ulkonäkö tarkoittaa yleensä seuraavia asioita:
-

tasokkaat kopiot työ- ja opiskelutodistuksista (mielellään neliväriset)
tasokas kansio (kirjakaupan näyttävät foldereita sisältävät kansiot ovat mappia parempi
ratkaisu)
neliväriset sivut osaamisista
näyttävä kansi ja/tai avaus

Jos tavoittelet tuhansien eurojen kuukausipalkkaa, edellä mainittu kymmenien eurojen investointi
kannattaa tehdä.
OSAAMISKANSION RAKENNE
1) Osaamiskansion kansilehti
- esimerkiksi tasokas kuvamontaasi itsestäsi
- tai kuva haettavan yrityksen toimitalosta ja otsikoksi työpaikkatieto (tai ilmoitus)
2) Työpaikkailmoitus + vastaus siihen eli saatesivu
3) Oma ansioluettelo
- mahdolliset versiot lyhyt
- pitkä
- in English
4) Suosittelijat
- mielellään kuvin
Osaamiskansion kansilehti
- johdantosivu, joka kertoo mitä olet esittelemässä yrityksen kielellä
5) Tutkintotodistus –kansilehti
- kansilehteen merkittävät opiskelut uusimmasta aloittaen
- merkittävät tutkintotodistukset (yliopisto, amk, toinen aste, ammattitutkinnot, muut
pitkäaikaiset ohjelmat
6) Oma osaaminen, osaamisalue 1 (työpaikkailmoituksesta)
- kansilehti (nelivärinen), johon kokoat ko. osaamisalueen näytöt uudesta vanhempaan
koko työ- ja harrastusuraltasi

- perään todistukset ko. aihealueesta
7) Oma osaaminen, osaamisalue 2 (työpaikkailmoituksesta)
- kansilehti (nelivärinen), johon kokoat ko. osaamisalueen näytöt uudesta vanhempaan koko
työ- ja harrastusuraltasi
- perään todistukset ko. aihealueesta
Jne. – yleensä 3-5 kpl
8) Harrastukset
Viimeiseksi harrastukset vastaavalla tavalla
9) Työnäytteet
- loppuun työnäytteitä (joihin on oikeus)
10) Takakansi
- graafinen kuva ”oma osaaminen” = yrityksen hakema henkilö
- tai muu vetovoimainen tiivistelmä (voi olla esim. suosittelijoista kuvin)
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