
Hyvin töiHin!
- kun kaipaat apua rekrytointiin

Anne-Mari Meriläinen
projektikoordinaattori

040 662 4975

Nana Manninen
työhönvalmentaja                                      

040 662 4215                    

Aki Leinonen
projektipäällikkö
040 354 0815 

Varpu Honkanen
työhönvalmentaja                                      

040 661 6274                     

etunimi.sukunimi@hyvinkaa.fi
Hämeenkatu 3 C (2. krs) Hyvinkää

Hyvin töihin on Hyvinkään työssäkäyntialueella toimiva yhteistyöhanke,  
jonka toiminta-aika on 1.4.2015 - 31.12.2017.  

Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto ja Hyvinkään kaupunki.

www.hyvinkaa.fi/hyvintoihin
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- kun kaipaat apua rekrytointiin



• Tähti Optio
• Hyvinkään työllistämislisä
• palkkatuki
• työkokeilu
• työpaikkavalmentajakoulutus
• oppisopimuskoulutus

Työntekijän palkkaaminen voi olla helppoa
Hyvin töihin -hanke tarjoaa räätälöidyn, aikasäästävän ja maksuttoman 
palvelun työnantajalle.

• asiantuntevaa neuvontaa ja apua työllistämiseen liittyvissä asioissa
• työtehtäviä vastaavia työntekijäehdokkaita esittelyyn 
• tietoa ja apua työllistämiseen liittyvien taloudellisten tukien hakemisessa
• opastusta työsopimusten sekä muiden käytännön järjestelyiden kanssa
• maksutonta työpaikkavalmentajakoulutusta tukemaan perehdytys- 

prosessia

Tunnemme työnhakijamme ja ymmärrämme  
yritysten haasteet työntekijän rekrytoinnissa!

Hyvin töihin on Hyvinkään työssäkäynti- 
alueella toimiva yhteistyöhanke, jonka tavoit-
teena on tarjota työnantajille tukea rekrytointiin  
löytämällä heille juuri sopivat hyvinkääläiset 
työntekijät. 

Katso infovideo 

Tartu tilaisuuteen 
ja tee kanssamme 
menestystarinoita!

Rekrytoitko työntekijöitä juuri nyt, kuukausien päästä tai  
esimerkiksi kausiluonteisesti?
Tarvitsetko osa-aikaisia, määräaikaisia vai kokoaikaisia  
työntekijöitä?
Etsitkö hyvää tyyppiä, vahvaa osaajaa vai haluatko itse  
kouluttaa työntekijäsi? Rekrytoinnin tueksi:

https://dreambroker.com/channel/73o0iljj/iframe/5izbtk3c
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