Villen
työnhakutarina
Ville on fuksi Tampereelta. Hän on tehnyt hampurilaispaikassa tuntitöitä opintojensa ohella, muttei ole ollut muissa palkkatöissä. Ville on tekemässä ensimmäistä CV:tään, koska
haluaa löytää työpaikan, joka liittyisi hieman enemmän tekniikkaan. Tehtävä, johon Ville
hakee, ei ollut avoimessa haussa vaan hän kuuli siitä naapuriltaan, joka on jäänyt eläkkeelle
varastolta. Näitä piilotyöpaikkoja voi löytää omien tuttavien kautta.
Ville lähettää hakemuksensa suoraan varaston esimiehelle, jonka yhteystiedot hän sai
naapuriltaan. Yrityksellä ei ole käytössään mitään varsinaista rekrytointijärjestelmää. Muista, että jos kerrot tuttavasi nimen, pyydä häneltä lupa siihen.
Ville Velttisen työhakemus sähköpostina

Hei!
Haen kesätöihin Tuscan keskusvarastolle. Varastoapumiehen tehtävät kiinnostavat minua.
Kuulin naapuriltani Pekko Karviselta, joka työskenteli teillä vielä viime vuonna, että varastolla on usein ruuhkaa kesäisin. Olisiko teillä tarvetta palkata lisätyövoimaa?
Sopisin mielestäni hyvin varastotöihin. Olen valmis suorittamaan trukkikortin, jotta
voin hoitaa monipuolisemmin tehtäviä. Jos työruuhkanne pitkittyy, voisin jatkaa tarvittaessa osa-aikaisena kesän jälkeen. Minulla on hyvä fyysinen kunto, mistä on varmasti hyötyä.
Olen nopea oppimaan, järjestelmällinen ja kestän kiireisiä jaksoja työpäivässä. Näitä
ominaisuuksia on kiitetty nykyisessä työpaikassani Burgersissa, jossa olen työskennellyt
iltaisin ja viikonloppuisin. Aloitin rakennustekniikan opinnot Tampereen teknillisessä
yliopistossa viime syksynä. Siksi etsin enemmän tekniikkaan liittyviä työtehtäviä kesäksi.
Tulisin erittäin mielelläni esittäytymään. Uskon, että saisitte minusta luottotyöntekijän
ensi kesäksi! Voisin aloittaa työskentelyn jo toukokuun loppupuolella. Liitteenä on CV:ni.
Soitan teille vielä ensi viikolla, jos voisimme sopia tapaamisajan.
Terveisin
Ville Velttinen
ville.velttinen@tut.fi
044252928
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Tavoite
• Urheilullinen rakennusteekkari haluaa kesätöihin varastolle.
• Pärjään hyvin myös kiiretilanteissa työpaikalla.
• Kokemusta asiakaspalvelusta ja myyntityöstä.
		
Koulutus
2017– Tekniikan ylioppilas, Tampereen teknillinen yliopisto
Rakennustekniikka (20/300 opintopistettä)
2016 Ylioppilas, Tampereen lyseon lukio
Työkokemus
4/2017– Ravintolatyöntekijä, Burgers, Tampere
Myyn hampurilaisaterioita, tavoitteena erityisesti kampanjatuotteiden lisämyynti.
Osallistun tuotteiden valmistukseen ja ravintolan siisteyden ylläpitoon. Teen tällä
hetkellä noin kolme vuoroa viikossa iltaisin ja viikonloppuisin.		
11/2013 Keittiöapulainen, TET-harjoittelu, Tampereen kaupunki
Työskentelin Lammensivun ala-asteen koulun keittiössä kaksi viikkoa.
Tiskasin, siivosin ja pyyhin pöytiä. Organisoin Viikon lempiruoka -äänestyksen.
IT-taidot
MS Office Word/Excel/PowerPoint (sujuva), HTML (perusteet)
Koodikielet: Python (perusteet, 1 kurssi)
Kielitaito
suomi (äidinkieli), englanti (erinomainen), ruotsi (tyydyttävä)
Muuta
Siviilipalvelusmies, Kihniön kirjaston asiakaspalvelu, 7/2016–1/2017
Harrastukset
Maastopyöräily, lukeminen ja Tolkien-fanisivun ylläpitäminen.
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