Meddela om öppna arbetsplatser på
töitäsuomesta.fi -webbsajten
Fyll i arbetsplatsannonsens punkter omsorgsfullt och beskriv arbetsuppgiften
tydligt. Det underlättar att hitta rätt person för uppgiften. Berätta när arbetet börjar
och hur länge det räcker, om det finns möjlighet till bostad, eventuella transportalternativ, lön (fritt textfält).
Berätta i tilläggsuppgifterna anvisningar gällande coronasituationen för de som
kommer till gården och andra nödvändiga anvisningar. Om du tillåter det, kan vi vid
behov översätta uppgifterna till engelska och/eller ryska i din annons, då når du
bl.a. den utländska arbetskraft som befinner sig i landet.
Arbetsplatser som meddelats på webbsajten är synliga för alla som besöker sajten.
Arbetssökande kan ansöka om arbetsplatserna på sajten. Du får ett meddelande till
din e-post om de som ansökt till arbetet.

På följande sidor finns steg för steg-anvisningar
om hur man tar i bruk webbsajten.

Först måste man registrera sig som användare
Via den här länken: https://app.toitasuomesta.fi/fi/auth/login öppnas följande
skärmvy:

Registrera dig som
användare av
tjänsten genom att
klicka här.
På följande sida
öppnas
registreringen. →

Registrering som användare av tjänsten
Fyll i de här
uppgifterna och
skapa ett eget
lösenord till
tjänsten – skriv
upp lösenordet.
Skärmvyn som
därefter öppnas på
följande sida.
→

Registrering som användare – fyll i dina uppgifter, punkterna Adress
(Osoite) och Arbeten som erbjuds (Työntarjoamistiedot)
När du har fyllt i uppgifterna nedan kommer
du åt att göra en arbetsplatsannons (”Tarjoa
töitä”) men först ... →

terhi@gmail.com

Skriv endast
vägens namn
ifall systemet
inte känner
igen
vägnumret!

Klicka alltid mellan varje flik på
knappen ”Uppdatera” (”Päivitä”) i
nedre kanten så sparas
uppgifterna du angett.

Registrering som användare av tjänsten – i det här
skedet har du fått en begäran av bekräftelse / begäran
av aktivering av kontot till din e-post. Utan bekräftelse
kommer du inte åt att göra arbetsplatsannonser.
E-posten du fått ser ut så här (varierar en aning beroende på vilket e-postprogram du
använder):

Öppna e-posten och klicka på bekräftelse-länken. Länken för dig tillbaka till
webbsajten.
Kontrollera inkorgen för skräppost ifall du inte hittar begäran av bekräftelse.
→

När du bekräftar ditt konto via e-posten du fått,
öppnas tjänstens ”huvudsida” från vilken du kommer
vidare till önskade punkter :
För att göra en arbetsplatsannons, klicka här.
Du kan också söka
bland sådana som
redan anmält sig till
tjänsten.
På nästa sida ser du
vad som händer och
vad man måste göra
före man fyller i
annonsen. →

Arbetsplatsannonsen ser ut så här, fyll i alla punkter.
Punkten Servicesakkunniga får
bearbeta uppgifter (Palveluasiantuntijat saavat muokata
tietoja) betyder t.ex. att vi kan
översätta uppgifterna till engelska
och /eller ryska för att också nå
utländsk arbetskraft. Om du vill
definiera noggrannare, skriv in en
hälsning i punkten Sakkunnigtjänster (Asiantuntijapalvelut).

Servicesakkunniga är t.ex. MTK:s
och ProAgrias personer som
arbetar med tjänsten.

Arbetsplatsannonsen ser ut så här, fyll i alla punkter.
Berätta i tilläggsuppgifterna
(Lisätiedot) bl.a. om lönen och
eventuella möjligheter till
boende.
Punkten Visa endast för
sakkunniga (Näytä vain
asiantuntijalle) betyder att
annonsen inte blir offentlig (den
här tjänsten tas i bruk senare).
Kontrollera uppgifterna och
klicka till sist på Sänd (Lähetä).

Senare kommer du åt att göra nya annonser i punkterna där
det står Erbjud arbete (Tarjoa työtä). Du kan också granska
de annonser du gjort. Ansökningarna till de arbetsplatsannoser du anmält får du till din e-post.

Jättämiisi
työpaikkailmoituksiin
pääset esim. täältä,
profiiliisi ilmestyy kohta
”Jätetyt ilmoitukset”.

terhi@gmail.com

Du får till din e-post en
länk till den arbetssökandes uppgifter när
någon har ansökt om
arbetet. Webbsajten
guidar dig vidare.
Kom ihåg att också
ange den sista
ansökningsdagen!

Töitäsuomesta.fi erbjuder dessutom basinformation
om sysselsättningsfrågor – gå och bekanta dig!
Stöd om användning av webbsajten:
Kati Kuula, sakkunnig i arbetskrafttjänster, MTK ry
045 112 9173
kati.kuula@mtk.fi
Tekniska problem: info@coreorient.com

