Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston
ajankohtaiset asiat
Tyrnävän rahoitus- ja palveluinfotapahtuma 4.2.2016

TE-toimiston rekrytointipalvelut
www.te-palvelut.fi
• www.te-palvelut.fi – Suomen laajin maksuton
rekrytointipalvelu
• 14–18 miljoonaa paikkahakua kuukaudessa
• Työnhakijoille Paikkavahti-palvelusta kuukausittain 3–4
miljoonaa sähköpostiviestiä avoimista työpaikoista
• TE-toimiston rekrytointipalvelut työnantajille:
•
•
•
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Avoin työpaikkailmoitus ja rekrytointitilaisuus (myös EU-/ETAalueella)
Hiljainen haku, työtarjoukset
Rekrytointikoulutus
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Pohjois-Pohjanmaan työllisyystilanteesta
•
•
•

Työttömyysaste 16,2 % (koko maa 14,4 %)
Työttömien määrä 29 950 henkilöä
Työttömyysasteen vaihteluväli (kunnat):
•

•

8,6 % (Reisjärvi) – 19,8 % (Pudasjärvi), Oulu 17,9 %

Lähde: Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsaus 12/2015 linkki:
http://www.elykeskus.fi/documents/10191/7940466/Tyollisyyskatsaus_joulukuu
_2015.pdf/b269b15e-c12b-450e-a3a7-57ccaca1f85d

Seutukuntien työttömyysasteet (työttömät henkilöt):
1. Oulu 17,1 % (19565)
2. Oulunkaari 19,4 % (1654)
3. Raahe 14,5 % (2126)
4. Haapavesi- Siikalatva 14,2 % (879)
5. Nivala-Haapajärvi 14,1 % (1732)
6. Ylivieska 13,3 % (2599)
7. Koillismaa 16,0 % (1395)
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Työttömät työnhakijat ja työttömien osuus työvoimasta
Tyrnävä 12/2015
Kunta

Työttömät
lkm
12/2014

Työttömät
lkm
12/2015

Muutos
lkm

Muutos %

Tyött.aste %
12/2014

Tyött.aste %
12/2015

Muutos
%-yks.

Tyrnävä

394

412

18

4,6

14,3

14,8

0,5

Työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat
Tyrnävä 12/2015
Kunta

Työvoima

Työttömät
yhteensä

Työttömät
M/N

< 20
< 25
> 50vuotiaat

Yli 1 vuosi
työttömänä

Vamm. ja
pitkäaik. sair.
työttömät

Avoimet
työpaikat

Tyrnävä

2791

412

209/203

21
60
119

89

49
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Lähde: Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsaus 12/2015, sivut 6-7, linkki: http://www.elykeskus.fi/documents/10191/7940466/Tyollisyyskatsaus_joulukuu_2015.pdf/b269b15ec12b-450e-a3a7-57ccaca1f85d
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Oma asiointi -palvelu
•
•

TE-toimiston Avoimet paikat -palvelu on maan laajin maksuton rekrytointikanava
Työpaikkailmoituksen saa maksuttomasti ja nopeasti Avoimet työpaikat
-verkkopalveluun sekä halutessaan EURES-palveluun
•

Työpaikkailmoitusta jättäessä voit hakea TE-palveluissa käytettäviä ammattiluokitus ja
ammattinimikkeitä ISCO –ammattiluokituksesta:
http://www.ammattinetti.fi/ammattiluokitusiscosearch/haku
•

•

ISCO on kansainvälisen työjärjestön ILOn ammattiluokitus, jota myös Tilastokeskus käyttää

Työpaikkailmoituksen voi tallentaa malliksi myöhempää käyttöä
ja muokkausta varten
•
•

•

Voit päivittää aiempaa työpaikkailmoitusta tai poistaa sen
Näet reaaliaikaisesti missä vaiheessa työpaikkailmoituksen käsittely on TE-toimistossa

Näet TE-palvelujen asiantuntijan tekemät työnhakijaesittelyt sekä avoimeen
työpaikkaan tehdyt työtarjoukset (sovittujen hakuehtojen mukaan)
Tarkistat TE-toimiston asiakaspalvelun URA-tietojärjestelmässä olevat osoite- ja
yhteystietonsa ja voit ilmoittaa niihin tulevista muutoksista
Lähetät sähköisen yhteydenottopyynnön TE-toimistoon
Käsittelyajat yrityspalveluihin lähetetyille yhteydenottopyynnöille (soittopyynnöt) on 3
arkipäivää, mutta pyrimme hoitamaan yhteydenottopyynnöt mahdollisimman pian
TE-toimiston oma-asiointi ohje-linkki:
http://www.slideshare.net/PohjoisPohjanmaanTEtoimisto/oma-asiointi-tynantaja201505

•

•
•
•
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Kirjaudu palveluun Katso-tunnisteella
• Lähetä palkkatukihakemus tai palkkatuen
maksatushakemuksen
• Etsi työntekijää CV-netti-hakupalvelusta ja näe palvelusta
löytyneiden, avoimen työpaikan ehdot täyttävien
henkilöiden nimet
• Käytä CV-netin hakuvahtia, eli saat sähköpostitse tiedot
sopivista työnhakijoista
• Selaa alkaneita työvoimakoulutuksia ja katsele
ansioluetteloita, joita koulutukseen osallistujat ovat liittäneet
palveluun
• Lisätietoja Katso-tunnistuksesta:
www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Sahkoinen_asiointi/Katsotunnistus
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CV-netti ja CV-vahti
CV-netti:
•
Työnantajien ja työnhakijoiden maksuton
sähköinen kohtaamispaikka verkossa
•
CV-netin löydät osoitteesta
www.te-palvelut.fi > Oma asiointi
•
CV-netistä löydät tuhansia aktiivisia
työnhakijoita, jotka ovat omatoimisesti
kirjoittaneet palveluun kuvauksen
osaamisestaan ja työnhaustaan
CV-vahti:
•
Työnhakijoiden tietoihin on mahdollisuus
tutustua heti tai käyttää palvelun CV-vahtia
•
CV-vahti lähettää tekemilläsi hakuehdoilla
tietoja osaajista suoraan sähköpostiisi
•
CV-netin ja -vahdin käyttö edellyttää KATSOtunnisteen käyttämistä
•
Linkki: http://www.tepalvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/loyda_tyontekija/et
si_tyontekijaa/index.html
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Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston
palveluverkosto 2016
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Ota yhteyttä.
Autamme löytämään sopivan tekijän työllesi.
Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto

Yrityspalvelut:
Sähköposti: yrityspalvelut.pohjois-pohjanmaa@te-toimisto.fi
Puhelin: 0295 056 502
Henkilökohtainen asiointi asiointipaikoissa - voit pyytää meidät myös yrityskäynnille
Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston nettisivut:
http://toimistot.te-palvelut.fi/web/guest/pohjois-pohjanmaa
TE-toimiston löydät myös eri verkkopalveluista. Sivujen kautta saat tietoa mm. tapahtumistamme, koulutusmahdollisuuksista ja
muista ajankohtaisista työllistymistä edistävistä asioista. Tutustu ja seuraa meitä!

http://toimistot.te-palvelut.fi/pohjois-pohjanmaa/te-toimisto-verkossa

www.te-palvelut.fi
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