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1. Mikä on Rekry?
2. Mitä urasuunnittelu on?
3. Missä kieltenopiskelijat

työskentelevät?
4. Mitä voi tehdä tulevan työuran

eteen opintojen aikana?



Mitä Rekry
tekee?

Avoimet työpaikat
Harjoittelu Suomessa
Harjoittelu ulkomailla
Kurssit: Työnhakutaidot ja urasuunnittelu
Mentorointi
Tietoa valmistuneiden työllistymisestä
Työhaastatteluharjoitukset
Tietoiskut ja muut tilaisuudet
Uraohjaus



Urasuunnitelu on itsetutkiskelua
Tulevaisuuden asiantuntijatehtäviin harjaantuminen ja
oman uran suunnittelu vaatii pysähtymistä,
keskittymistä ja ajatustyötä:

• Mihin olen menossa?
• Mikä minua kiinnostaa?
• Mitä osaan?
• Mikä on minulle tärkeää?
• Millaisiin työtehtäviin haluan sijoittua valmistuttuani?
• Mitä mahdollisuuksia minulla on?
• Miten toteutan suunnitelmani?
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1 tutkimus

2 opetus tai kasvatus

3 johto- ja esimiestehtävät

4 konsultointi tai koulutus

5 asiakastyö/ potilastyö

6 markkinointi ja myynti

7 suunnittelu-, kehitys- tai hallintotehtävät

8 viestintä- ja mediatyö

9 toimistotehtävät

12 kirkollinen työ

13 rahoituksen ja taloushallinnon tehtävät

14 muu työn luonne

Pääasiallinen työn luonne

Humanistit työelämässä



Kielten opiskelijat työelämässä

Opettajaksi opiskelleet työskentelevät tyypillisesti:
• opetus- ja koulutusalalla
• koulutuksen tukitehtävissä, esim. oppimateriaalin tai koulutuksen

suunnittelijoina
Kieliasiantuntijat toimivat esimerkiksi näillä aloilla:
• kansainvälisten asioiden asiantuntijana
• kansainvälisissä yrityksissä vienti- tai markkinointitehtävissä
• tapahtumien tuottamisessa
• viestintä- tai tiedotustehtävissä
• suunnittelu-, kehitys- tai hallintotehtävissä
• myös EU, ulkoministeriö tai kansainväliset järjestöt työllistävät



Mitä tutkinnon jälkeen tarvitaan?
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Tutkinnon aineyhdistelmä

Harjoittelu

Muu työkokemus

Muut opinnot tai koulutukset

Järjestötyöhön tai harrastuksiin liittyvä kokemus

Kansainvälinen kokemus

Kontaktit/suhdeverkostot

Kyky kertoa omasta osaamisesta

Aktiivisuus ja profiloituminen sosialaisessa mediassa

Muu tekijä

Työllistymiseen vaikuttaneet tekijät

6 erittäin tärkeä 5 tärkeä 4 melko tärkeä 3 jonkin verran merkitystä

2 vain vähän merkitystä 1 ei lainkaan tärkeä 0 vaihtoehto ei koske minua

Lähde: Rekryn uraseuranta, 5 vuotta valmistumisen jälkeen: 2011 valmistuneet humanistit, kielten opiskelijat



Mitä voit tehdä tulevan työuran hyväksi –
alkaen nyt
• Opi tuntemaan itseäsi ja pyri jäsentämään tavoitteitasi
• Kehitä vuorovaikutus- ja IT-taitoja, tarvitaan nykyään joka työssä
• Osallistu yliopiston tai muiden organisaatioiden tarjoamille erityiskursseille

mahdollisuuksien mukaan
• Hanki yleisiä työelämätaitoja -> harjoittelu, luottamustoimet,

vapaaehtoistyö, kesätyöt ovat hyviä keinoja opiskeluaikana
• Nauti opiskelijaelämästä sekä tunnista ja arvosta yliopisto-opintojen

kautta saatuja taitoja, ne ovat kysyttyjä myös työelämässä, mm:
o asiantuntijuus, nopea kyky omaksua uutta, kriittisyys, tiedonhakutaidot ja

kokonaisuuksien hahmottaminen

Tavoittele suuria,
mutta tartu pieniinkin tilaisuuksiin!



Mitä kaikkea yliopistolla onkaan!

• Harjoittelu, työssä oppiminen
• Mentorointiohjelma
• Työnhaun kurssit
• Projektiässät
• Ulkopuolisia puhujia, poikkitieteellisiä kursseja
• Vaihto-opiskelu tai harjoittelu ulkomailla
• Gradu tilaustyönä
• Opintoja toisesta tiedekunnasta
• Yliopistoliikunta

yms, yms…
Monta ihmistä töissä sinua varten!
Monta ihmistä, jota et ole vielä tavannut!



Rekry tarjoaa uudelle opiskelijalle:

Uraohjaus

• Kahdenkeskinen
keskustelu
opiskelijaa
askarruttavasta
aiheesta

• Kannattaa
hyödyntää, missä
tahansa opintojen
vaiheessa

CV-klinikat

• Palautetta omasta
CV:stä

• Voi tulla ilman
ajan varausta

• Järjestetään noin
joka toinen viikko

Tietoa
työllistymisestä

• Työllisyys-
/työttömyysluvut

• Ammattinimikkeet
• Työssä tarvittavat

taidot
• Palkkaus
• Työn ja

koulutuksen
vastaavuus

Tietoa töistä ja
harjoittelusta

• Työ- ja
harjoittelupaikka-
ilmoituksia

• Apurahat
ulkomaan
harjoitteluun

• Neuvontaa
harjoittelupaikan
hankkimiseen



Tilaa uutiskirje
osoitteessa
utu.fi/rekry-uutiskirje,
niin saat helposti tietoa
tapahtumistamme.

Onnea opintoihin!


