
 

 

Тільки для Вас. Давайте працювати разом для досягнення Ваших цілей 

 

Оновіть свої навички пошуку роботи 
Отримайте більше впевненості у пошуку роботи та плануванні кар’єри у Фінляндії та 

приєднайтеся до тренінгу! Викладач допоможе Вам розвинути Вашу здібність шукати роботу та 

уточнити Ваші власні кар’єрні устремління. 

Під час тренінгу Ви визначитесь щодо можливого подальшого навчання, зможете створити своє 
чітке резюме,  і дізнатись якими різними шляхами Ви можете подавати заявку на роботу у 
Фінляндії. Ми допоможемо Вам сформулювати хорошу заяву, описати Ваші навички та 
підготуватися до співбесіди. Одночасно Ви дізнаєтеся про різні канали пошуку роботи та 
варіанти навчання, а також гнучко та індивідуально удосконалите свої навички пошуку роботи! 

   

Інформація про послуги: 

Пошук роботи та тренінг дo Ваших потреб. Тренінг 

починається з групової підготовки, яка триває 5 днів 

згідно з графіком тренінгу. Групове навчання 

відбувається з 9:00 до 13:00 (4 години на день) і зазвичай 

триває два тижні. Після цього за потреби можна 

домовитися про індивідуальні зустрічі з вчителем. Весь 

період тренінгу триває загалом приблизно один місяць. 

Груповий тренінг реалізується на місцi. Залежно від 

ситуації індивідуальні зустрічі можуть бути організовані 

частково або повністю онлайн. Перекладач залучається 

як до групового, так і до індивідуального навчання. 

 

 

Реєстрація 

Ви можете отримати більш детальну інформацію про 

навчальний пакет у Вашої контактної особи від TE-

послуг.  

 
Додаткова інформація:  

Веб-сайт  ТЕ-послуг:  https://toimistot.te-palvelut.fi/pohjois-

karjala/tyonhakusparraamo 

Відгуки про тренінг  

«Отримав нові шляхи та способи пошуку роботи, побачив 

все в новому світлі» 

«Сервіс дав мені актуальні навички для сучасного пошуку 

роботи.Співробітники служби підтримали моє 

працевлаштування.» 

«Підготовка виправдала очікування, оскільки від групової 

підготовки я отримав сучасні та універсальні інструменти 

для різних етапів процесу пошуку роботи, а також 

підтримку у виборі нового кар’єрного  напрямку  та  

фрагментації мети від індивідуального тренінгу». 

 
 
Контактні дані, Aamos Group Oy  

Тренінгова команда: pohjois-karjala@aamos.fi 

Вуокко Палковаара 

Iнструктор з пошуку роботи 

Адреса місцевої служби:  

Joensuun Tiedepuisto, Länsikatu 15 3B, 80110 Joensuu.
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