Työnhakuvideolla uuteen työhön – valmennus
Sirpa Yarvensivu, Rovaniemi muuviis.fi / 044-349 3355
Johdanto:
Toimittuani yli 300 pv työttöminä olleiden työnhakijoiden kanssa Rovaniemen kaupungin
projektissa, monet heistä innostuivat mahdollisuudesta tehdä työnhakuvideo ohjauksessani.
Työhönvalmennus/asiakas kesti tällöin n. 20 h. Lähes kaikki pelkäsivät aluksi esiintymistä, mutta
jälkeen päin olivat erittäin iloisia valmiista videosta ja sen tuomasta ”helposta” tavasta lähestyä
työnantajia. Teimme kaikki videot yksilöohjauksessa. Tulokset olivat rohkaisevia.

Tulokseni Rovaniemen kaupungin projektissa (2018 elo-joulukuu) yli 300 pv työttömille,
(Projektivastaava Joni Mäkitalo, mukana Minna Rissanen, Marja Louhikoski, Ulla Ojuva).

Katso tästä linkistä työnhakuvideoita
Taustani mediassa (YLE, Lapin Kansa, Some) ja oma harrastuneisuuteni tuovat ammattitaidon
toteuttaa esiintymisvalmennusta, kuvausta ja editointia. Projektin päättymisen jälkeen toteutin
työhönvalmentajana työnhakuvideoita myös TE – toimiston asiakkaille, joille saimme lisätunteja
henkilökohtaiseen valmennukseen.
Tausta ja työhistoriaani tiiviisti:
Työnhakuvalmennus- kevytyrittäjien valmentaminen n. 3 vuotta.
Useita ELY ja TE – toimiston projekteja vuosina 2008-2010 ja 20182019
16 vuotta työskentely mediassa: YLE, TV 2, Lapin Radio;
videoeditoija, kuvaaja, reportteri, uutistoimittaja, ajankohtaiset
ohjelmat, urheilu ja dokumenttitoimitus, web- toimittaja: Alma
Median toimitus Lapin Kansa, UusiRovaniemi – lehti; myynti ja
markkinointi pääasiassa, myös toimituksellista työtä valokuvausta.
26 vuotta myynti, markkinointi, tiimin vetäminen jne. sivu- ja päätoimista yrittäjyyttä muun työn ohella
Valmentajana toimimista 16-vuotiaasta lähtien, urheilu, hyvinvointi, myynti, markkinointi, kevytyrittäjyys
Koulutus: YLE:n media opistokoulutus, avoin yliopisto aikuiskasvatustieteen apro, yliopisto-opiskelijana
aikuiskasvatustieteen osia. Muu koulutus: digitaalinen markkinointi ja myynti, lukuisia kursseja myynnistä ja
markkinoinnista, mediasta. Klikkaa tästä CV, jossa myös eräs videovalmennus.
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TARJOUS – työnhakuvideolla uuteen työhön - valmennus
Tarjoan teille kokemukseni pohjalta työnhakuvalmennusta, jossa jokainen osallistuja toteuttaa
suunnitelman mukaisesti valmennuksen ja saa käyttöönsä valmiin työnhakuvideon. Valmennus
voidaan toteuttaa henkilökohtaisessa työnhakuohjauksessa tai ryhmille.
Valmennus voidaan toteuttaa valinnaisesti kolmella tavalla
1) Livenä kokoushuoneessa, yksilö tai ryhmäohjauksessa
2) Etävalmennus netissä + videokuvaus paikkakunnalla sovitussa paikassa
3) Etävalmennus kokonaan netissä
Videon editointi tehdään valmentajan toimesta, asiakkaan toiveet otetaan huomioon.
Henkilökohtainen valmennus (aloitus jaksottain sovitulla viikolla)
Valmennuksen kokonaiskesto:
20 h / 6 viikon kuluessa,
Henkilökohtainen valmennus:
10 h tapaamisissa ja 2 h etänä puhelinneuvontana
Videokuvaus – editointipäivät:
1 päivä (live)
Samalla jaksolla valmentajalla voi olla 15 asiakasta, vähintään 3.
Ryhmävalmennus
Valmennuksen kokonaiskesto:
Ryhmävalmennuspäivät:
Videokuvaus- ja editointipäivät:
Henkilökohtainen valmennus:
Ryhmän koko

4 viikkoa
4
5 / henkilökohtainen kuvausaika ja esiintymisohjausta
2-5h / asiakas
4-8

Henkilökohtaisen – ja / tai ryhmävalmennuksen tavoitteet:
- Työllistyminen persoonallisen, ammattimaisesti tehdyn työnhakuvideo avulla
- Asiakas voi käyttää videoita useiden työpaikkojen hakemiseen jatkossakin
- Asiakas oppii valmistautumaan ja esiintymään luontevasti videohaastatteluissa
- Vahvistaa asiakkaan taitoja välittää osaamisensa ja kokemuksensa selkeästi
- Asiakas oppii markkinoimaan itseään työnhakijana
Valmennuksen asiakashankinta ja markkinointikeinoja
Työkaluna esittelyvideo ja esite valmennuksesta, jos mahdollista verkkosivuesittely
- Valmennuksen esittelyvideo asiakkaille ja valmennuksesta tiedottaville tahoille
- Valmennuksen esittely tapahtumissa ja rekrytilanteissa, myös valmentajan toimesta
- Videota voidaan jakaa somessa ja alueen TE-toimiston työnvälittäjille, jotka voivat jakaa videota
kohdennetusti työnhakuasiakkailleen
- Valmentaja jakaa tietoa verkostolleen ja kontaktipintaansa, somekanaville ja foorumeille
_
Ideat yhteistyöstä ovat tervetulleita. En kirjannut tähän tarjoukseen kurssin etenemistä. Jos olet
kiinnostunut valmennuksen sisällöstä ja hinnoittelustani, niin jutellaan Kiitos mielenkiinnostasi!
Sirpa Yarvensivu, Rovaniemi
yhteydenotot: + 358 44 349 3355 muuviis.info@gmail.com, muuviis.fi
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