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Työpaikan etsiminen ja yritysten rekrytointiprosessit ovat käymässä läpi vastaavaa digitaalista 
vallankumousta, joka on jo toteutunut esimerkiksi pankkipalvelujen matkailupalvelujen, asunto- 
ja autokaupan parissa. Sähköiset informaatiokanavat ja sosiaalinen media ovat ottamassa 
keskeistä roolia kysynnän ja tarjonnan kohtaamisissa. 
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Makrotalouden haasteet ovat luoneet työmarkkinoille haastavan tilanteen, jossa avointen 
työpaikkojen ja uutta uraa etsivien työnhakijoiden määrät ovat epätasapainossa.  Työnhakijoita 
kannustetaan lähettämään perinteisiä työnhaun asiakirjojaan aktiivisesti potentiaalisille 
työnantajille ja työnantajat turvautuvat entistä useammin näkymättömiin rekrytointi- 
menetelmiin hakemustulvan pelossa.
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Digitaalisen aikakauden työnhaussa pelkkä perinteinen aktiivisuus ei auta. Koska suuri osa 
avoimista työpaikoista täytetään ilman julkista hakuprosessia, on työnhakijalle elintärkeää 
varmistaa oman ammatillisen profiilinsa löydettävyys ja korkea laatu. Näkymättömillä 
menetelmillä täytettävien työpaikkojen lukumäärä on jo tänään suurempi kuin julkiseen hakuun 
asetettujen työpaikkojen määrä.
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Tiivistimme Sinulle muutaman konkreettisen vinkin oman ammatillisen digi-profiilin 
jalostamiseksi. Toivottavasti ne auttavat akuutissa tilanteessasi.  Meillä on Sinulle myös 
hyviä uutisia. Avaamme lähiaikoina uuden digitaalisen palvelun, joka muuttaa käsityksesi 
työnhausta. Autamme sinua parantamaan oman digitaalisen jalanjälkesi laatua ja näkyvyyttä 
sekä kohtaamaan työnantajia sekä näkyvillä, että näkymättömillä työmarkkinoilla.  
Ilmoittaudu ensimmäisten mukana ennakkoon nettisivuillamme.

Keskity internetissäkin olennaiseen. 
Vaikka netti on täynnä mielenkiintoisia 
palveluja, työnantajat ovat konservatiivisia 
ja etsivät kandidaatteja vakiintuneista 
palveluista, joissa suurin todennäköisyys 
kohdata hakijat  On myös turhauttavaa 
täyttää aina vaan samoja tietoja useaan 
paikkaan.

Oletko usein ”googlannut” itsesi. 
Varmista oman digitaalisen jalanjälkesi 
laatu. Nyrkkisääntönä voit pitää sitä, että 
kaikki mitä olet joskus nettiin laittanut 
löytyy siltä edelleen. 

Varmista, että nettiprofiilisi sekä 
perinteinen ansioluettelosi ovat saman 
sisältöiset.  Poikkeamat tai virheet viestivät 
huolimattomuudesta tai jopa epärehellisyy- 
destä.  Yksi työnhaun pahimpia ja ikävä kyllä 
yleisimpiä virheitä on oman historian kau- 
nistelu. Siitä jää aina kiinni digi-aikakaudella.

Potentiaalisi merkitsee työnantajille 
enemmän kuin historialliset saavutuksesi.  
M2Talent tarjoaa sinulle lähiaikoina uuden 
menetelmän potentiaalin tunnistamiseen 
ja todentamiseen profiilissasi 

Mobiilit digitaaliset mediat tarjoavat 
tänään ennennäkemättömät mahdolli suu- 
det visuaaliselle viestinnälle. Tietoja käsitel- 
lään visuaalisessa muodossa ja myös työn- 
antajat odottavat  kohtaavansa kandidaatit 
kuvamuodossa. Asiallinen kuva profiilissasi 
on eduksesi ensikohtaamisissa.

Älä jätä digi-profiiliasi vain listaksi 
menneistä työnantajista. Profiilisi yhteen- 
vedossa rakennat ammatillista brändiäsi.  
Laadukkaan tiivistelmän laadit jatkossa 
helposti uudella menetelmällämme.

Käytä energiasi järkevästi Tarkista jalanjälkesi laatu

Sama tieto kaikkialla Osoita potentiaalisi

Webbi on visuaalinen Laadi oma ”hissipuhe”
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