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BELEDİYE DENEYİ NEDİR?

İstihdamda Belediye deneyi, ülke çapında bir projedir. Kamu istihdam hizmetlerinin 
bir kısmı belediyelere devredilmiştir. Belediye deneyinin amacı, müşterilerinin işgücü 
piyasasına erişimini iyileştirmektir.

Bu bölgede Belediye Deneyine Oulu, Kempele, Hailuoto, Ii, Liminka, Lumijoki, 
Tyrnävä ve Muhos katılıyor. Bu belediyeler, kendi belediyeleri bölgesinde iş 
arayanlara istihdam hizmetleri sunmaktadır. 

Oulu’da bu, BusinessOulu’nun istihdam hizmetlerinden sorumlu olduğu anlamına gelir. 

 



BUSINESSOULU’NUN ISTIHDAM HIZMETLERININ 
MÜŞTERISI MISINIZ?

EVET
BusinessOulu’nun istihdam hizmetlerinin müşterisisiniz

TE OFIS MÜŞTERISISINIZ, ŞAYET

Siz

Bir göçmensiniz ya da ana diliniz Fince veya İsveççe değil

VE

•  işte (çalışan)
•  kısmen işte
•  evde bir çocuğa bakıyorsunuz
•  14 günden az süre ile işten çıkarılmış iseniz     

• işsiz, iş arayan
• işgücü eğitiminde
• ücret sübvansiyonlu işte çalışan

• bir iş denemesinde 
• rehabilitasyon çalışmasında
• 14 günden uzun süreli olarak işten 

çıkarılmış



BU SENİN İÇİN NE ANLAM İFADE EDİYOR?

Şayet Belediye deneyinin hedef grubuna aitseniz, TE Ofisi sizi BusinessOulu’nun 
istihdam hizmetlerine yönlendirecektir. 
BusinessOulu’da, kendi istihdam hedefleriniz ve planınızla ilerlemenize yardımcı 
olmak için size hizmet ve destek sunuyoruz. 
İş aramanızda sizi destekleyecek ve işleri ilerletmenize yardımcı olacak bir kişisel 
koç’a sahip olursunuz. 

• Çevrimiçi hizmet ile kişisel koçunuza bir mesaj gönderebilirsiniz. 
• Kendi koçunuzla toplantı için randevu talep edebilirsiniz. 
• Eğer randevunuz varsa, görüşmeye zamanında gelin. 
• Şayet randevu saatinde gelemeyecekseniz, kişisel koçunuza bildirin.

BusinessAsema’nın servis danışmanlığında aşağıdaki durumlarda, randevu 
almadan da işlerinizi halledebilirsiniz:
• form göndermek istiyorsanız
• işinizi desteklemek için genel tavsiyeye ihtiyacınız varsa
• self servis işlemleriniz için bir bilgisayara veya rehbere ihtiyacınız varsa



BUSINESSOULU’NUN İSTIHDAM HIZMETLERI

Telefon Numarası: 08 558 558 10

Randevu almadan işlerinizi halledebilirsiniz. 

BusinessAsema Servis Danışmanlığı 
Pazartesi – Cuma 09:00 - 15:00 arası hizmet veriyoruz.

Adres: Hallituskatu 36 B

HOŞ GELDİNİZ
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