SOPIVA TYÖ,
hyvä startti!
DET RÄTTA JOBBET
är ett bra start!

JOB SHADOW DAY

1.

Job Shadow Day on päivä työnhakijoille, joiden
elämäntilanne, sairaus tai vamma vaikeuttaa
työllistymistä.

2.
3.

Työn seuraaminen auttaa hakijaa mieleisen ja
sopivan työn löytämisessä.

4.

Työnantaja antaa kiinnostuneelle henkilölle
mahdollisuuden tutustua työhön päivän ajan.

Job Shadow Day är för personer som p.g.a.
livssituation, sjukdom eller skada har svårt att hitta
arbete.

2.
3.

Jobbskuggning hjälper människor att hitta och
bekanta sig med ett drömjobb.

4.

Arbetsgivare ger en intresserad människa möljigheten
att bekanta sig med en arbetsdag på det valda jobbet.

Jobbskuggaren lär sig hur sitt drömjobb görs i
verkligheten.

Työn seuraaja oppii, millaista hänen unelmatyönsä
todellisuudessa on.
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Ehkä juuri Sinä tarjoat työnhakijalle
tilaisuuden seurata unelmatyötään?

Kanske kan just Du erbjuda en
arbetssökande upplevelsen att följa
med på sitt drömjobb?
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JOB SHADOW DAY

1.

TULE MUKAAN!

”K

iitän erityisesti työnantajaa, koska sain tällaisen
ainutlaatuisen mahdollisuuden nähdä millaista työn
tekeminen on oikealla työpaikalla.”
– Niina Kettunen osallistui Job Shadow Day’hin keväällä
2016 tutustuen Kainuun Näkövammaiset ry:n toimitilojen
siivoojan työhön (kuva vasemmalla).
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LISÄTIETOA / TILLÄGGSINFORMATION:
jobshadowday.fi
Facebook.com/jobshadowday
Twitter.com/jobshadowday

ektistä ja monipuolista on siis papin työ ja muukin
seurakunnan viranhaltijoiden ja työntekijöiden työ!
Totesin, että voisin olla mukana ainakin vapaaehtoistyössä
seurakunnassani.”
– Kaisa R. seurasi papin työtä Kajaanin evankelisluterilaisessa seurakunnassa keväällä 2016.

KOM MED!

S

ofi Djubsjöbacka jobbskuggade Maria Backmans arbete
under en dag vid Vasa stads stadsutveckling.

”Jag rekommenderar alla varmt att delta i Job Shadow Day,
uppmuntrar Maria Backman.
– Det är viktigt att Vasa stad är med i dylik verksamhet. Utan
vidare deltar jag också nästa år.”
”Allt som jag har fått följa med under Marias arbetsdag har
varit intressant”, säger Djupsjöbacka.
(vaasa.fi)

