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Rekrytointitapahtumat

Järjestämme rekrytointitapahtumia yhdessä
kaupunkien työllisyyspalveluiden, TE-palveluiden,
oppilaitosten ja työmarkkinajärjestöjen kanssa.
Rekrytointitapahtumissa on mukana tunnettujen
työnhaku- ja työelämäpalveluiden, kuten Baronan,
Oikotien, Workerin, Bolt.Worksin, Folkan,
Rekrytointi.com:n, WorkPowerin, Adeccon ja Sihtin 
 rekrytoijia ja edustajia. 

Luotettava Työntekijä -palvelun avulla työnhakijat
pystyvät luomaan alalle räätälöidyn osaajaprofiilin,
tunnistamaan ja sanoittamaan omaa osaamistaan
sekä löytämään omalle alalle erikoistuneet työnhaku-
ja työelämäpalvelut yhden sovelluksen kautta.  Palvelu
on työnhakijoille, opiskelijoille, TE-toimistoille ja
oppilaitoksille maksuton.

Luotettava Työntekijä -palvelu kehitettiin osana
Digitaalinen Työllistyminen -hanketta helpottamaan
työnhakua. Hankkeen ovat mahdollistaneet
 Työ- ja elinkeinoministeriö, Rakennusteollisuus,
Rakennusliitto ja Vastuu Group.  

 

Taustaa1.
 

KUMPPANEITAMME: 

https://barona.fi/
https://www.oikotie.fi/
https://www.workerfinland.fi/
https://www.bolt.works/
https://www.folka.fi/fi/etusivu
https://rekrytointi.com/
https://www.workpower.fi/
https://www.adecco.fi/
https://www.sihti.fi/
https://luotettavatyontekija.vastuugroup.fi/


2. Mitä rekrytointitapahtumassa tehdään?

   HYÖDYNNÄ TILAISUUS!
 

Hyödynnä tilaisuus tavata
rekrytoijia! Autamme sinua

työllistymään. 
 
 
 

Rekrytointitapahtumista lähtee kutsu
kiinteistöpalvelu- ja rakennusalan sekä
logistiikan-, kuljetus- ja teollisuudenalojen
opiskelijoille ja työnhakijoille. Kutsussa
työnhakija saa linkit palveluntarjoajien
avoimiin työtehtäviin. Tilaisuuteen voi
tulla ilmoittautumatta. Tapahtumaan voi
tilata myös muistutuksen ajankohdasta.

Opiskelijat ja työnhakijat voivat luoda
Luotettava Työntekijä -osaajaprofiilin jo
ennen rekrytointitapahtumaa kotona ja
jakaa sen eri työnhaku- ja
työelämäpalveluihin. 

Työnhakijat voivat luoda osaajaprofiiliin
rekrytointitapahtumassa CV-pajassa. 

Työnhakijat voivat rekrytointitapahtumassa täydentää rekrytoijien kanssa
osaajaprofiilia ja sopia jatkosta. 

https://luotettavatyontekija.vastuugroup.fi/tapahtumat/rekrytointitapahtumat
https://luotettavatyontekija.vastuugroup.fi/tapahtumat/rekrytointitapahtumat


3. Miten valmistautua rekrytointitapahtumaan?

TYÖNHAKIJA

Työnhakija tarvitsee rekrytointitapahtumaan mukaansa tiedot työhistoriasta, koulutuksesta, luvista,
pätevyyksistä sekä mahdollisten suosittelijoiden yhteystiedot. Helpoin tapa on ottaa mukaan
esimerkiksi pätevyyskortit, joista näkyy voimassaoloaika.  

Luotettava Työntekijä -palvelun käyttö edellyttää, että työnhakijalla on älypuhelin, tietokone tai
tabletti sekä pankkitunnukset tai mobiilivarmenne. Työnhakijoille tarjotaan paikan päällä internet-
yhteys. 

REKRYTOIJA

Mukana olevat palveluntarjoajat saavat mahdollisuuden esittäytyä rekrytointitapahtuman alussa
työnhakijoille. Tämä madaltaa kynnystä tulla juttelemaan myöhemmin rekrytoijan kanssa. Toivomme
palveluntarjoajilta ennakkoon yhden logollisen yritysesittely powerpoint-dian. Jos teidän palvelunne
löytyy jo Luotettava Työntekijä -palvelusta, tutustuttehan siihen ennakkoon. 

Pyrimme järjestämään rekrytointitapahtumien yhteydessä kumppanitapaamisen kahvin tai lounaan
merkeissä. Rekrytointitapahtumissa voi työnhakijoille tarjota jotain pientä, kuten karkkeja.
Suosittelemme ottamaan itsellenne hiukan evästä, jotta jaksaa tapahtuman. 
Tapahtuman lopuksi käymme läpi yhdessä, missä onnistuttiin ja missä on vielä parannettavaa.
Kumppaneille lähtee tapahtuman jälkeen myös automaattinen palautekysely. 

Houkutellaan yhdessä osaajia paikan päälle – näin tavoitamme työnhakijat helpommin ja autamme
heitä työllistymään! 

JÄRJESTÄJÄ

Toivoisimme, että järjestävä kumppani esittelee rekrytointitapahtuman alussa tilat ja sen mihin toivoo
palvelutarjoajien laittavan omat pisteensä. Pyrimme järjestämään sellaisen tilan, jossa voi rauhassa
jutella työnhakijan kanssa. Rekrytointitapahtuman tilaan pitäisi mahtua noin 50 henkilöä. Siellä olisi
hyvä olla myös toimiva internet ja salasana helposti näkyvillä käyttäjille. Toivomme, että paikka on
keskeisellä paikalla ja sinne on helppo löytää. Laitattehan myös tarvittaessa kylttejä työnhakijoita
helpottamaan. Tilaan voi varata juotavaa, jos vesipistettä ei ole tarjolla. 

Toivomme, että viestitte tapahtumasta niin omavalmentajien, somen, uutiskirjeiden ja
asiantuntijoiden kautta eteenpäin. 



Vastuu Groupista

Me Vastuu Groupilla olemme lyhyehkön historiamme aikana ehditty olla monessa mukana. Lähtölaukaus
oli ekosysteeminen tiedonvaihto julkishallinnon ja markkinan välillä harmaan talouden torjuntaan.
Luontevana jatkona loimme edellytyksiä sujuville prosesseille työsuhde identiteettien avulla rakennus- ja
kiinteistöala lähtöisesti. Mutta ei kasvutarinamme siihen jäänyt vaan nykyisin olemme laajentaneet
tekemistämme operatiivisen datan jakamisen puolelle sekä teollisen että ihmiskeskeisen data avaruuksien
suuntaan. Kaikessa tekemisessämme keskiössä on ollut tavoite luoda parempia elinolosuhteita ja
toimivampaa markkinaa yhdessä muiden toimijoiden kanssa.
 
Tänään olemme noin 100 henkilöä työllistävä kasvava ohjelmistotalo, joka keskittyy operatiiviseen
luottamusperusteiseen datan jakamiseen ekosysteemeissä. Yhdessä tekeminen meille merkitsee laaja-
alaista partneritoimintaa ja aktiivista sidosryhmä vaikuttamista. Olemme mukana vastuullista datataloutta
edistävissä järjestöissä kuten FIBS ry, Teknologiateollisuus ry, perustajajäsenenä MyData Global ry:ssä,
sekä kasvua ja kansainvälistymistä tukevissa International Data Spaces ja Gaia-X AISBL järjestöissä.
Yhteentoimivuutta ja skaalautumista edistämme yhteistyössä Open and Agile Smart Cities järjestön ja sen
laajan kaupunkiverkoston kanssa. Sitralla ja Business Finlandilla on ollut omat tärkeä rooli matkamme
varrella. 

Omistajamme ovat rakennus- ja kiinteistöalan järjestöjä, olemme ISO 27001 tietoturva sertifioitu yritys
ja menestyneet niin Great Place To Work kuin European Identity and Cloud kilpailuissa. Olemme myös yksi
virallisesti tunnustetuista MyData Operaattoreista. Meillä on tietoa ja asiakkuuksia noin 65 000 yrityksestä
450 000 työsuhteesta sekä 50 000 työmaasta. Toimimme yli 100 partnerin verkostona ja toimitamme
vuosittain yli 10 miljoonaa yritysraporttia Luotettava Kumppani ohjelmassamme. 

 
"Yhteistyössä on voimaa: emme pysty
ratkomaan isoja aikaamme varjostavia

haasteita yksin. Siihen tarvitaan arvojemme
mukaista toimintaa eli rohkeaa asennetta,

kunnioittaa otetta ja inhimillisiä kohtaamisia."
 

Isoimpia julkisrahoitteisia projektejamme ovat
DigiPAVe, Digitaalinen Työllistyminen ja CO2 DataHub
-hanke Suomen RRF-rahoituksesta. Olemme yksi
ensimmäisistä veturiyrityksistä ja saimme
kasvumoottorirahoituksen ekosysteemien orkestrointiin
2018. Uutta hajautettua teknologiaa edistämme
yhdessä Findy-osuuskunnan kanssa. 

Lue lisää verkkosivuiltamme!

https://www.digipave.fi/
https://www.vastuugroup.fi/fi-fi/yhteistyo/digitaalinen-tyollistyminen
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/kasvumoottorit
http://www.findy.fi/cgi-sys/suspendedpage.cgi
https://www.vastuugroup.fi/fi-fi/tietoa-meista


 Rakennamme työelämä- ja
työnelämäpalveluiden

ekosysteemiä
 

Tule kumppaniksi ja sovi
tapaaminen!

 
 

Ota yhteyttä!

“Työnhaku ja työelämäpalvelut ovat
sirpaloituneet. Vuonna 2020 693

henkilöstöpalvelualan yritystä tilasi
Vastuu Groupilta Valtti-kortteja. 

 
Luotettava Työntekijä -palvelun

tarkoituksena on tuoda työnhaku ja
työelämäpalvelut yhteen paikkaan ja

tehdä työnhausta helpompaa omadatan
avulla.” 

Petri Tuomela
+358504143155

petri.tuomela@vastuugroup.fi
 

https://www.vastuugroup.fi/meetings/ptuomela/digitaalinen-tyollistyminen-vastuu-group
https://www.vastuugroup.fi/meetings/ptuomela/digitaalinen-tyollistyminen-vastuu-group
mailto:petri.tuomela@vastuugroup.fi

