
Офіційний прес-реліз від 26.9.2022 
можна розповсюджувати  
 
Ярмарок вакансій з робочими місцями по території всій Фінляндії Rekrytori Ukraine Aid 
Finland в жовтні: 
 
Тисячі робочих місць 
Працевлаштування для українців 
Відбудеться в будинку Espoo Metro Arena 
 
Місто Еспоо, університет прикладних наук Лауреа, університет прикладних наук Omnia 
та офіс працевлаштування TE-toimisto, організовують у співпраці з центром допомоги 
Suomenoja Ukraine Aid та у співпраці з Товариством Українців в Фінляндії ярмарок 
вакансій для працевлаштування з вакансіями по території всій Фінляндії, під назвою 
Rekrytori Ukraine Aid Finland, особливо для українських шукачів роботи, подія 
відьбудеться 25.10.2022.  
 
Компанія Staffpoint Oy підтримує проєкт, допомагає з плануванням і пропонує робочі 
місця. 
 
Українці, що змушені через війну залишити свої домівки, ще протягом жовтня можуть 
подорожувати безкоштовно на поїздах VR і на автобусах і метро HSL, показуючи 
український паспорт. 
 
Стенди на рекрутинговому заході для компаній безкоштовні. Для шукачів роботи вхiд і 
подія безкоштовні. Мовна підтримка надається українською, російською та англійською 
мовами.  
 
Подію відкриває промовою міністр праці Туула Хаатайнен (Tuula Haatainen), а мер міста 
Еспоо Юкка Мекеля (Jukka Mäkelä) особисто підтримує цю подію. 
 
«Місто Еспоо хоче сприяти працевлаштуванню українців у Фінляндії та рішуче 
підтримує акцію Rekrytori Ukraine Aid Finland. Ми також маємо використати всі засоби, 
щоб зменшити гостру нестачу робочої сили в нашій країні», – зазначає мер міста Юкка 
Мекеля. 
 
У зв’язку з рекрутинговою подією, буде організовано потокову панельну дискусію, яка 
розпочнеться об 11:00, на тему «Іміграція на основі працевлаштування та особливо 
працевлаштування українських біженців у Фінляндії». 
 
У дискусії візьмуть участь міністр праці Туула Хаатайнен (Tuula Haatainen), президент 
ради зони соціального забезпечення регіону Західна Уусімаа, професор Ярно Лімнелл 
(Jarno Limnéll), генеральний директор Staffpoint Oy та член правління EK Ану Ахокас 
(Anu Ahokas), член Асоціації сімейних організацій компанії SOL Oy, директор з кадрів, 



Тімо Сайранен (Timo Sairanen), представник Товариства Українців в Фінляндії Ольга 
Сільфвер (Olga Silfver) та журналістка Іра Хаммерманн (Ira Hammermann), одна із 
засновників центру допомоги Suomenoja Ukraine Aid. Панельну дискусію веде Тімо 
Торопайнен (Timo Toropainen). 
 
За комунікацію та маркетинг заходів, спрямованих на українських шукачів роботи в 
першу чергу відповідає центр допомоги Suomenoja Ukraine Aid у співпраці з 
Товариством Українців в Фінляндії та іншими волонтерськими організаціями. 
 
«Найкращий спосіб допомогти людям, які втекли від війни в Україні, обжитися на 
новому місці та інтегруватися у фінське суспільство – це означає дати їм можливість 
отримати роботу», – каже Іра Хаммерманн. 
  
«Ми особливо заохочуємо до участі великих національних роботодавців, які мають 
роботу, придатну для українців по всій Фінляндії. Кількість місць в Еспоо Метро Арена 
для роботодавців обмежена, тому час реєстрації також визначає, чи зможемо ми 
підтвердити місце», — каже продюсер події Мікко Хонкала (Mikko Honkala). 
 
Rekrytori Ukraine Aid Finland 
Вівторок, 25 жовтня 2022 р. з 12:00 до 16:00 
Будинок Еспоо Метро Арена,  
Вулиця Urheilupuistontie 3, 02120 Espoo 
www.rekrytori.fi 
 
 
 
 


