JobTeaser
Yritysprofiilin luonti
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Miksi luoda yritysprofiili?







Yritysprofiilin luominen tarjoaa yrityksellenne mahdollisuuden esitellä toimintaanne
yksityiskohtaisemmin sekä voitte muokata yrityksen tietoja helposti
Yritysprofiilinne on opiskelijoille jatkuvasti näkyvissä, vaikka teillä ei olisi avoinna olevia
työpaikkoja.
Profiilinne kautta voitte ilmoittaa kätevästi opiskelijoille järjestämistänne erilaisista
työelämätapahtumista esimerkiksi webinaareista, omista rekrytointitapahtumista jne.
Yritysprofiilin kautta pääsette päivittämään itse jättämiänne ilmoituksia. Jos avoinna
oleva tehtävä täyttyy ennen hakuajan päättymistä, voitte itse poistaa ilmoituksen
(ilmoitus poistuu myös automaattisesti hakuajan päätyttyä)
Yrityksenne ilmoittamat ilmoitukset tallentuvat yritysprofiiliinne, joten voitte
tarvittaessa käyttää sitä myöhemmin pohjana uudelle ilmoitukselle

Huomioittehan, että jos valitsette yritysprofiilin tekemisen, pyydämme Teitä täyttämään
huolellisesti vaadittavat kohdat. Tämä on erittäin tärkeää, sillä hyvin tehty yritysprofiili
houkuttelee opiskelijoita tutustumaan yritykseenne sekä hakemaan avoinna olevia
paikkojanne.
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Miten luoda hyvä yritysprofiili?
Yritysprofiiliin tekoon kannattaa varata jonkin verran aikaa, sillä vaadittavien kenttien huolellinen
täyttäminen vie aikaa. Tähän oppaaseen olemme koonneet vinkkejä, miten onnistut luomaan
opiskelijoita kiinnostavan työantajaprofiilin. Huomioithan, että yritysprofiilit on mahdollista luoda sekä
suomeksi ja englanniksikin.
Laurea- ammattikorkeakoulun oma JobTeaseriin luotu yritysprofiili toimii tässä oppaassa esimerkkinä.

1. Tietoa yrityksestä- osio

Kun täytät yrityksen perustamisvuoden, toimitusjohtajan nimen (mahdollista lisätä myös toimitusjohtajan
kuva), henkilömäärän, liikevaihdon ja päätoimipaikan sijainnin. Lisäksi täytetään yrityksen nimi, toimiala,
lyhyt kuvaus yrityksestä (max. 70 merkkiä), yritystyyppi ja yrityksen logo. Nämä näkyvät
opiskelijanäkymässä seuraavasti:
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2. Hyödyllisiä linkkejä- osio
Kun lisäät tähän yritykseen liittyvät sivustot ja sosiaalisen median kanavat, pääsevät opiskelijat
seuraamaan yritystänne myös näissä kanavissa.

Yritykselle lisätyt linkit näkyvät opiskelijanäkymässä yläpalkissa yrityksen nimen ja toimialan vieressä.

3. Rekrytoijan yhteystiedot & rekrytointiprosessin kulku- osiot
Tähän kohtaan on hyvä laittaa sen henkilön/henkilöiden yhteystiedot, jotka vastaavat yrityksen
rekrytoinneista ja joille opiskelijat voivat osoittaa esimerkiksi avoimet hakemuksensa.
Rekrytointiprosessin kulkuun voi avata rekrytointiprosessia vaiheittain.
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Opiskelijanäkymässä rekrytoinnin yhteystiedot
ja rekrytointiprosessin kulku löytyvät
”Työpaikat” otsikon alta

Yritys- osio

4. Yrityksen profiili- osio
Esittelyyn suosittelemme lisäämään:


Opiskelijanäkymässä:

Esittelyn yrityksestä, mitä
yritys tarjoaa, yrityksen
toiminnasta
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Viesti opiskelijoille-kohtaan
suosittelemme lisäämään:


Mitä mahdollisuuksia
yrityksenne tarjoaa
opiskelijoille? Onko
tarjolla säännöllisesti
harjoittelupaikkoja tai
trainee-ohjelmia, minkä
alan opiskelijoille
yrityksellä on
työmahdollisuuksia?

Hakijoilta edellytettävät taidot
ja osaaminen-kohtaan
suosittelemme lisäämään:


Opiskelijanäkymässä:

Mikäli yritys hakee tietyn
alan opiskelijoita, se on
hyvä tuoda esille myös
tässä
 ”Yleisiä” toiveita hakijoiden
suhteen, esimerkiksi
yrityksen arvoihin peilaten
 Mikäli yrityksellä on tarjolla
moninaisia työtehtäviä ja
on vaikea kirjoittaa tähän
yleisiä toiveita hakijan
taidoista ja osaamisesta,
voi myös mainita, että
vaaditut taidot
määräytyvät haettavan
tehtävän
mukaan
Miksi
kannattaa
tulla töihin
meidän yritykseen -kohtaan
suosittelemme lisäämään:






Yrityksen arvoista &
yrityskulttuurista
Perusteluja siihen,
miksi yritykseenne
kannattaa tulla töihin
(kannattaa hyödyntää
esimerkiksi henkilöstön
kommentteja)
Mahdollisista
työsuhde-eduista
Myös tähän voi lisätä
tietoa
yrityskulttuurista,
mikäli siitä ei ole vielä
aiemmin kirjoittanut
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Opiskelijanäkymässä tämä näkyy seuraavanlaisesti:

