
 TYÖNHAUN TEHOTREENI 
Yksilövalmennus, 1-8h. Halutessasi valmennus voi sisältää myös ryhmävalmennusosuuksia. 

MIKÄ VALMENNUS 

Anna meidän auttaa ja tee työnhaustasi 
päämäärätietoista. Työnhaun personal 
trainerin avulla saat konkreettisen 
työnhaun käyntiin tehokkaasti ja 
työllistyt nopeammin ja 
suunnitelmallisemmin omaa tavoitettasi 
vastaaviin tehtäviin. Valmentajan tuella 
kirkastat osaamisesi, haet aktiivisesti 
sinulle parhaiten soveltuvia työpaikkoja 
ja lisäksi saat konkreettiset opit nykyajan 
työnhakutekniikkoihin sekä taitoa 
haastatteluihin. Keskitymme aktiiviseen 
työnhakuun, piilotyöpaikkoja korostaen. 
Valmennuksessa kehitetään myös 
vuorovaikutustaitojasi haastattelussa ja 
opit hyödyntämään tehokkaasti somea 
työnhaussa.  

Kaikki valmennuksemme ovat mahdol-
lista toteuttaa joko etänä tai lähivalmen-
nuksena.  

KUKA VALMENTAA 

Noposella tulet aidosti kohdatuksi 
huippuvalmentajan taholta omana 
itsenäsi ja valmennus on 
luottamuksellista yksilöllistä tukea.  

Lisätietoja yrityksestä löydät 
www.katjanoponen.fi ja sivulta näet 
myös somekanavamme. 

Lähtökohtana valmennuksessa on aina 
sinun tilanteesi, toiveesi ja tarpeesi. 
Tapaamisissa luodaan perusta 
työnhakuusi ja valmentaja kulkee 
rinnallasi ja auttaa työnhaussa sovitun 
ajan. Valmentajan tuella tiedä mihin 
kanaviin sinun kannattaa tulevaa 
työnhakuasi kohdistaa. Usein myös 
valmentaja auttaa sinua laajentamaan 
työnhakukenttää sekä n-kemään uusia 
mahdollisuuksiasi urakehityksessäsi.  

YHTEYSTIEDOT 

Lisätietoja aluepäällikkö Heli Pölläseltä, p. 040 623 3525, 
heli.pollanen@katjanoponen.fi 

http://www.katjanoponen.fi
mailto:heli.pollanen@katjanoponen.fi
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