
Rekrytointi      Oppisopimus

Koulutuksia, kursseja, kortteja jne.

Apua rekrytointiin?
Henkilöstön rekrytointi on aikaa vievä prosessi.
Jobb Point:lta löytyy osaaminen rekrytointiprosessien helpottamiseen.

Rekrykoulututs
• Räätälöidään yrityksen tarpeiden mukaan.
• Antaa tulevalle henkilöstölle työtehtäviin sopivan ammatillisen osaamisen työnantajan tarpeiden mukaan.
• Koulutuksen rahoittaa työ- ja elinkeinohallinto.
• Työnantajan osuus on 30% kokonaishinnasta.

Työkokeilu
• Ei ole työsuhde, eli palkkaa ei makseta.
• Samassa työpaikassa voi olla työkokeilussa korkeintaan 6 kuukautta.
• Pääset tutustumaan työkokeilijaan ja voit myöhemmin palkata henkilön, jolle työtehtävät ovat jo tutut.
• Voit hakea palkkatukea henkilön palkkaamiseen.

Palkkatuki
• Palkkatuki on taloudellinen tuki, jonka työ- ja elinkeinotoimisto voi myöntää työnantajalle työttömän 
   työnhakijan palkkaamiseen.
• Tuki voi olla 30%, 40% tai 50% palkkakustannuksista korkeintaan yhden vuoden ajan.
• Työajan on oltava vähintään 18 tuntia viikossa.

Hjälp med rekrytering?
Att rekrytera personal är en tidskrävande process. Jobb Point har 
den kunskap som krävs för att smidiggöra rekryteringsprocessen.

Rekryutbildning
• Skräddarsys för företagets behov.
• Ger blivande personal yrkeskompetens för arbetsuppgifter enligt arbetsgivarens behov.
• Utbildningen finansieras av arbets- och näringsförvaltningen.
• Arbetsgivarens andel är 30% av totalpriset.

Arbetsprövning
• Är inget arbetsförhållande och därför betalas inte lön.
• Pågår högst 6 månader på samma arbetsplats.
• Du bekantar dig med arbetsprövaren och kan senare anställa personen som redan är bekant med    
   arbetsuppgifterna.
• Du kan ansöka om lönesubvention för anställande av personen.

Lönesubvention
• Lönesubvention är ett ekonomiskt stöd som arbets- och näringsbyrån kan bevilja till arbetsgivaren 
   för kostnader av att anställa en arbetslös arbetssökande.
• Stödet kan vara 30%, 40% eller 50% av bruttokostnaderna i max ett års tid.
• Arbetstiden bör vara minst 18 timmar per vecka.

Intresserad? Kontakta oss!

Sydösterbotten: Vasa:   Jakobstadsregionen:
Nina Pihl  Kristoffer Wörlund Melina Saari
044 750 3283  044 750 3299  040 568 7229

förnamn.efternamn@yrkesakademin.fi

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Suupohjan rannikkoseutu:   Vaasa:   Pietarsaaren seutu:
Nina Pihl    Kristoffer Wörlund Melina Saari
044 750 3283   044 750 3299 040 568 7229

etunimi.sukunimi@yrkesakademin.fi

Hjälp med rekrytering?
Att rekrytera personal är en tidskrävande process. Jobb Point har 
den kunskap som krävs för att smidiggöra rekryteringsprocessen.

Rekryutbildning
• Skräddarsys för företagets behov.
• Ger blivande personal yrkeskompetens för arbetsuppgifter enligt arbetsgivarens behov.
• Utbildningen finansieras av arbets- och näringsförvaltningen.
• Arbetsgivarens andel är 30% av totalpriset.

Arbetsprövning
• Är inget arbetsförhållande och därför betalas inte lön.
• Pågår högst 6 månader på samma arbetsplats.
• Du bekantar dig med arbetsprövaren och kan senare anställa personen som redan är bekant med    
   arbetsuppgifterna.
• Du kan ansöka om lönesubvention för anställande av personen.

Lönesubvention
• Lönesubvention är ett ekonomiskt stöd som arbets- och näringsbyrån kan bevilja till arbetsgivaren 
   för kostnader av att anställa en arbetslös arbetssökande.
• Stödet kan vara 30%, 40% eller 50% av bruttokostnaderna i max ett års tid.
• Arbetstiden bör vara minst 18 timmar per vecka.

Intresserad? Kontakta oss!

Sydösterbotten: Vasa:   Jakobstadsregionen:
Nina Pihl  Kristoffer Wörlund Melina Saari
044 750 3283  044 750 3299  040 568 7229

förnamn.efternamn@yrkesakademin.fi

Hjälp med rekrytering?
Att rekrytera personal är en tidskrävande process. Jobb Point har 
den kunskap som krävs för att smidiggöra rekryteringsprocessen.

Rekryutbildning
• Skräddarsys för företagets behov.
• Ger blivande personal yrkeskompetens för arbetsuppgifter enligt arbetsgivarens behov.
• Utbildningen finansieras av arbets- och näringsförvaltningen.
• Arbetsgivarens andel är 30% av totalpriset.

Arbetsprövning
• Är inget arbetsförhållande och därför betalas inte lön.
• Pågår högst 6 månader på samma arbetsplats.
• Du bekantar dig med arbetsprövaren och kan senare anställa personen som redan är bekant med    
   arbetsuppgifterna.
• Du kan ansöka om lönesubvention för anställande av personen.

Lönesubvention
• Lönesubvention är ett ekonomiskt stöd som arbets- och näringsbyrån kan bevilja till arbetsgivaren 
   för kostnader av att anställa en arbetslös arbetssökande.
• Stödet kan vara 30%, 40% eller 50% av bruttokostnaderna i max ett års tid.
• Arbetstiden bör vara minst 18 timmar per vecka.

Intresserad? Kontakta oss!

Sydösterbotten: Vasa:   Jakobstadsregionen:
Nina Pihl  Kristoffer Wörlund Melina Saari
044 750 3283  044 750 3299  040 568 7229

förnamn.efternamn@yrkesakademin.fi

Hjälp med rekrytering?
Att rekrytera personal är en tidskrävande process. Jobb Point har 
den kunskap som krävs för att smidiggöra rekryteringsprocessen.

Rekryutbildning
• Skräddarsys för företagets behov.
• Ger blivande personal yrkeskompetens för arbetsuppgifter enligt arbetsgivarens behov.
• Utbildningen finansieras av arbets- och näringsförvaltningen.
• Arbetsgivarens andel är 30% av totalpriset.

Arbetsprövning
• Är inget arbetsförhållande och därför betalas inte lön.
• Pågår högst 6 månader på samma arbetsplats.
• Du bekantar dig med arbetsprövaren och kan senare anställa personen som redan är bekant med    
   arbetsuppgifterna.
• Du kan ansöka om lönesubvention för anställande av personen.

Lönesubvention
• Lönesubvention är ett ekonomiskt stöd som arbets- och näringsbyrån kan bevilja till arbetsgivaren 
   för kostnader av att anställa en arbetslös arbetssökande.
• Stödet kan vara 30%, 40% eller 50% av bruttokostnaderna i max ett års tid.
• Arbetstiden bör vara minst 18 timmar per vecka.

Intresserad? Kontakta oss!

Sydösterbotten: Vasa:   Jakobstadsregionen:
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Hjälp med rekrytering?
Att rekrytera personal är en tidskrävande process. Jobb Point har 
den kunskap som krävs för att smidiggöra rekryteringsprocessen.

Rekryutbildning
• Skräddarsys för företagets behov.
• Ger blivande personal yrkeskompetens för arbetsuppgifter enligt arbetsgivarens behov.
• Utbildningen finansieras av arbets- och näringsförvaltningen.
• Arbetsgivarens andel är 30% av totalpriset.

Arbetsprövning
• Är inget arbetsförhållande och därför betalas inte lön.
• Pågår högst 6 månader på samma arbetsplats.
• Du bekantar dig med arbetsprövaren och kan senare anställa personen som redan är bekant med    
   arbetsuppgifterna.
• Du kan ansöka om lönesubvention för anställande av personen.

Lönesubvention
• Lönesubvention är ett ekonomiskt stöd som arbets- och näringsbyrån kan bevilja till arbetsgivaren 
   för kostnader av att anställa en arbetslös arbetssökande.
• Stödet kan vara 30%, 40% eller 50% av bruttokostnaderna i max ett års tid.
• Arbetstiden bör vara minst 18 timmar per vecka.

Intresserad? Kontakta oss!
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