
FÖR VEM
Tjänsten är avsedd för personer över 29 år som är kunder vid Nylands TE-byrå och  Tjänsten är avsedd för personer över 29 år som är kunder vid Nylands TE-byrå och  
Nylands kommunförsök med sysselsättning. Nylands kommunförsök med sysselsättning. 
Om tjänsten intresserar dig, var vänlig och kontakta ansvarsexperten vid TE-byrån  Om tjänsten intresserar dig, var vänlig och kontakta ansvarsexperten vid TE-byrån  
eller lämna en kontaktförfrågan via E-tjänsten.eller lämna en kontaktförfrågan via E-tjänsten.

I norra delen av Mellersta Nyland:  I norra delen av Mellersta Nyland:  
Hyvinge, Träskända, Mäntsälä, Nurmijärvi, Borgnäs och Tusby  Hyvinge, Träskända, Mäntsälä, Nurmijärvi, Borgnäs och Tusby  
     Våra kontor: Hyvinge och Träskända      Våra kontor: Hyvinge och Träskända   
I Västra Nyland:  I Västra Nyland:  
Esbo, Hangö, Ingå, Högfors, Grankulla, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vihtis  Esbo, Hangö, Ingå, Högfors, Grankulla, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vihtis  
     Våra kontor: Esbo, Lojo och Raseborg     Våra kontor: Esbo, Lojo och Raseborg

VAD
Arbetssökningshandledningen består av individuell handledning som ges av handledaren  
på konkreta möten och via distansförbindelser. Tjänstens längd är högst sex (6) månader.  
Under den tiden bearbetar vi din situation framåt åtminstone 1,5–2 timmar per månad.  

     Funderar du på att utbilda dig eller planerar du en ny karriär?
• Vi stödjer tydliggörandet av karriäralternativ
• Vi studerar olika utbildnings- och sysselsättningsmöjligheter, ekonomiska stöd och  

hur man ansöker om platser
• De som är i behov av karriärhandledning kan vid behov få yrkesvals- och  

karriärpsykologtjänster  

    Arbetssökningen är aktuell
• Vi hjälper dig att orientera dig i arbetssökningsprocessen och i användningen  

av olika och mångsidiga arbetssökningskanaler  
• Vi utarbetar tillsammans aktuella dokument och olika redskap för arbetssökning
• Vi funderar på olika arbetsplatsalternativ enligt synsättet över det egna kunnandet
• Vi stödjer dig i arbetssökning, att binda arbetsavtal och/eller i att fastställa 

anställningsförhållandet

    Egenanställning intresserar    
• Vi erbjuder information om entreprenörskap och olika sätt  

till egenanställning  
• Vi erbjuder sparring gällande entreprenörskap  
• Vi stödjer dig i att utarbeta affärsverksamhetsplanen

Tilläggstjänster
• Vi arrangerar uppdatering av tillståndskort
• Vi förstärker färdigheter i datoranvändning som  

behövs vid arbetssökning  
• Webbmaterial till självständigt arbete

  Läs mer: tyotalo.fi (på finska)

TA TILLFÄLLET I AKT!

STÖD TILL DIN ARBETSSÖKNING

Må arbetsmarknaden, utbildningen eller 
entreprenörskapet vara din riktning, 
vi skräddarsyr dig en lämplig servicehelhet


