Bongaa osaaminen esille – yhdeksän kysymystä sinusta
Sukella hetkeksi tutkimaan, mitä kaikkea osaatkaan, ja mikä sinua kiinnostaa. Yhdeksän kysymyksen avulla
voit tehdä hienoja ja yllättäviäkin löydöksiä!

Tämän harjoituksen avulla saat osaamisesi ja kiinnostuksesi konkreettisiksi sekä näkyviin. Voit myös käyttää harjoituksen kautta
löytämiäsi asioita ja kirjoittamiasi tekstejä hyödyksi esimerkiksi työhakemuksia laatiessasi, tai kun menet seuraavan kerran
työhaastatteluun.
Tässä ohjeet:
•

Etsi ensin esille kaikenlaisia työhön, työnhakuun ja opintoihisi liittyviä materiaaleja joita sinulla on:
o CV, todistukset kesätöistä ja työharjoitteluista, esimiehiltä tai muilta saamasi suositukset, lähettämäsi työhakemukset,
säästämäsi kiinnostavat työpaikkailmoitukset, opintorekisteriote suorittamistasi kursseista
o muita kurssitodistuksia ja urasuunnitteluun liittyviä harjoituksia, joita olet ehkä jo tehnyt.

•

Sitten tehtävän kimppuun: siinä käyt läpi työ- ja harjoittelutehtäviäsi sekä työn ulkopuolisia tehtäviäsi ja töitäsi (esimerkiksi
opiskelijatoiminta tai vapaaehtoistoiminta) yksi kerrallaan.
o Kirjoita seuraavan sivun taulukkoon harjoittelut ja työt, joita haluat käsitellä harjoituksessa. Kannattaa laittaa ne
aikajärjestyksessä. Jos olet ollut useampana kesänä hyvin saman tyyppisissä töissä, voit yhdistää ne.
o Taulukossa on kysymyksiä 9 alueelta, jotka liittyvät tekemiisi töihin. Kirjoita ajatuksesi ja vastauksesi taulukkoon. Samaa
asiaa voidaan kysyä kahdesta näkökulmasta. Voit valita toisen tai molemmat.
o Jos joku kysymys tuntuu hankalalta, sen saa ohittaa.
o Tehtäviäsi muistellessa hyödynnä työnhakuun ja opintoihin liittyviä materiaalejasi.
o Lyhyt ja ytimekäs vastaus riittää, mutta tarvittaessa voit jatkaa toiselle paperille.

Vaivanpalkaksi saat monipuolisen kuvan osaamisestasi, vahvuusalueistasi ja kiinnostuksen kohteistasi.
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OSAAMINEN
ESILLE

ONNISTUMISET

MUIDEN
TUNNISTAMA
OSAAMINEN

OSAAMINEN

Mitä työssä piti
mielestäsi osata?
Millaiset asiat olivat
sinulle helppoja?

Pyysivätkö
työkaverisi sinulta
usein apua jossain
tietyssä tilanteessa?

Missä mielestäsi
onnistuit?
Mistä sait kiitosta?

OSAAMISEN
KASVU

Mitä uusia taitoja
opit tässä työssä?
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Viimeisin työ / työnantaja

Edellinen työ / työnantaja

Edellinen työ / työnantaja

_________/________

_________/_________

_________/_________

Harrastukset,
opiskelijatoiminta,
luottamustehtävät jne

KIINNOSTUKSET
TYÖPERSOONA
MOTIVAATIO
OSAAMISEN
KÄYTTÄMINEN
KAIKKEIN
PARASTA
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Mistä uusista
asioista kiinnostuit
tämän työn myötä?

Mitä uutta opit
itsestäsi
työntekijänä?

Millainen tekeminen
sai sinut innolla
mukaan?
Millainen vaikutus
sinun työlläsi oli
muuhun organisaatioon?
Olisitko halunnut
tehdä työssä vielä
jotain muutakin?
Sellaista, jonka tunsit
osaavasi, mutta se ei
ollut silloin
mahdollista?
Mikä oli tässä työssä
kaikkein parasta?

YHTEENVETO

Tutki vastauksiasi.
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Millainen työntekijä
olet?
Millaiseksi osaajaksi
olet kehittymässä?

