
Jobbcoachen-
förhandsmaterial 

Mästare2023 Esbo



De unga får all 
nödvändig 

information om 
arbetslivet och 
jobbsökning i 
Jobbcoachen.



Målgrupp

Jobbcoachen är en avgiftsfri app som riktar sig till 
13—25-åringar. Appens innehåll passar särskilt 
unga som söker prao-plats, sommarjobb, 
praktikplats eller arbetsplats.

Språkversioner:
• Engelska
• Svenska
• Somali + lättläst finska
• Arabiska + lättläst finska
• Ryska + lättläst finska

• Att utveckla självkännedom och identifiera sitt 
kunnande

• Att söka jobb 
• Att skriva CV och jobbansökan
• Att förbereda sig för arbetsintervju
• I arbetslivets spelregler

Jobbcoachen handleder den unga



Jobbcoachen är ett verktyg för många

#1 
Coach för den 

unga i arbetslivet

#3 
Verktyg för dem 
som jobbar inom 
ungdomssektorn

#4 
Tilläggshjälp för 
organisationer

#2 
Verktyg för

studie-
handledaren



Utmaningar och tips 
inför jobbsökningen

Robotcoachen, som 
ger rekommendationer 
med hjälp av artificiell 

intelligens

CV-maskinen som ger ett 
färdigt CV-botten!

Inspirerande test
och karriärvideor

Jobbcoachen 
innehåller

Jobbcoachen finns också som 
webbläsarversion på adressen: duunikoutsi.fi



Kunskapsprofilen och CV-maskin

• Kunskapsprofilen hjälper den unga att identifiera och sätta ord på sitt eget kunnande. När den unga har fyllt i sin 
kunskapsprofil skapar Jobbcoachens CV-maskin ett färdigt kompetensbaserat CV med ett klick. 



Tekninen toteutus

Yhteistyökumppanit
Samarbets-
partners



Vi går över till 
Jobbcoachens 
övningar!



Ladda ner den avgiftsfria 
appen

Från appbutiken eller 
med hjälp av QR-koden här 
intill.

Du kan också göra Jobbcoachen-
övningar med webbläsaren på 
adressen tat.fi/duunikoutsi

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Ftat.fi%2Fduunikoutsi&data=05%7C01%7CTarja.Partanen%40omnia.fi%7C7a2e15099a9b427838c308db1bbf668d%7C5e5f299ed6ef4688ae09f6e124ff1786%7C0%7C0%7C638134281096901531%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=T1jYFnbPJE%2BCRqK84j%2BWWXDeijeG4Mqi19Xt0jOm52Y%3D&reserved=0


Den första 
övningen
• Identifiera dina styrkor och dina 

färdigheter med hjälp av 
Jobbcoachens utmaningar

• Öppna träningshelheten ”Jag söker 
sommarjobb eller praktik” på appens första 
sida

• Öppna Fas 1: Självkännedom

• Genomför följande utmaningar i 
självkännedomsfasen:
• Utmaning #1 Beskriv dig själv
• Utmaning #4 Tänk på dina styrkor
• Utmaning #5 Tänk på dina svagheter
• Utmaning #14 Mina färdigheter
• Utmaning #21 Identifiera dina värderingar



Den andra 
övningen
• Bekanta dig med branscher 

och yrken

• Genomför Utmaning #3 i Jobbcoachens 
självkännedomsfas: Karriärtest.

• Fundera vilka tre branscher som mest kunde 
intressera dig. Du kan också spegla detta mot 
dina resultat i karriärtestet.

• Titta på tre videor i appens fas ”Jag söker 
sommarjobb eller praktik”. Videor finns i alla 
faser av träningshelheten.

• Fundera slutligen på följande frågor:

1. Vilka karriärvideor bekantade du dig med och 
varför upplevde du att de var intressanta?

2. Kunde du tänka dig att söka in till dessa 
branscher?

3. Lärde du dig något nytt av videorna som du 
inte visste från tidigare?



Den tredje 
övningen
• Kompetensbaserat CV som stöd 

bl.a. vid ansökan till 
sommarjobb eller prao-platser

• Skapa användarnamn till Jobbcoachen 
genom att gå till undermenyns ”profil”

• Fyll i kunskapsprofilens punkter en i taget 
(Obs! Du har genomfört utmaningar 
kopplade till självkännedom redan under 
den första övningen).

• När din kunskapsprofil är ifylld, skapa ett 
CV åt dig med hjälp av Jobbcoachens CV-
maskin. Spara först ditt CV som pdf åt dig 
själv och skicka sedan CV:t åt din 
studiehandledare eller lärare via e-post. 
Du kan också använda appens CV-länk.



Med tips från 
Jobbcoachen till 
evenemanget 
Mästare2023 Esbo

• Skriv upp de branscher du hittat 
som varit intressanta

• Välj den Karriärstig på Mästare-
evenemanget som intresserar dig, 
på den kan du gå under Mästare-
evenemanget (du kan också gå 
flera Karriärstigar)

• Spela Mästare-mobilspelet då du 
besöker evenemanget (spelet 
öppnas tis. 9.5.2023)

• I april-maj får du inloggningskoder 
till spelet av din studiehandledare 
eller från Taitaja2023.fi-
webbsidorna



Läs mer: 
taitaja2023.fi

tat.fi/duunikoutsi

Välkommen till 
evenemanget 

Mästare2023 Esbo!


