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THỬ NGHIỆM THÀNH PHỐ LÀ GÌ?

Thử nghiệm việc làm tại Thành phố là một dự án trên toàn quốc, trong đó một phần 
nhiệm vụ của Văn phòng Lao động TE sẽ được chuyển giao cho Thành phố đảm 
trách. Mục đích của dự án Thử nghiệm Thành phố là để nâng cao khả năng tiếp cận 
thị trường việc làm của khách hàng.
Các khu vực Oulu, Kempele, Hailuoto, Ii, Liminka, Lumijoki, Tyrnävä và Muhos cùng 
tham gia vào dự án Thử nghiệm Thành phố. Các địa phương này sẽ cung cấp Dịch 
vụ Việc làm cho những người tìm việc tại địa phương mình.
Tại Oulu dịch vụ này sẽ do cơ quan Dịch vụ Việc làm BusinessOulu cung cấp.



QUÝ VỊ CÓ LÀ KHÁCH HÀNG CỦA DỊCH VỤ VIỆC 
LÀM BUSINESSOULU KHÔNG?

PHẢI่
quý vị là khách hàng của Dịch vụ Việc làm BusinessOulu

QUÝ VỊ LÀ KHÁCH HÀNG CỦA VĂN PHÒNG LAO ĐỘNG TE, 
NẾU QUÝ VỊ

Quý vị:

Quý vị là người nhập cư hoặc tiếng mẹ đẻ của quý vị không phải là 
tiếng Phần Lan hay tiếng Thụy Điển

VÀ

•  đang đi làm
• có việc làm bán thời gian
•  đang chăm sóc con tại nhà
•  đang bị tạm nghỉ việc trên 14 ngày.

• là người thất nghiệp đang tìm việc
• đang học lớp đào tạo nguồn lao động
• đang làm công việc có hỗ trợ tiền lương

• đang thử việc 
• đang thực hành để phục hồi khả năng 

làm việc
• đang bị tạm nghỉ việc trên 14 ngày.



ĐIỀU NÀY CÓ Ý NGHĨA GÌ ĐỐI VỚI QUÝ VỊ?

Nếu quý vị thuộc nhóm thí điểm của chương trình Thử nghiệm Việc làm Thành phố, 
văn phòng Lao động TE sẽ chuyển quý vị sang Dịch vụ Việc làm của BusinessOulu.
Tại BusinessOulu, chúng tôi sẽ cung cấp các dịch vụ và hỗ trợ giúp quý vị tiến tới 
thực hiện các mục tiêu và kế hoạch tìm việc của riêng mình.
Quý vị sẽ có một huấn luyện viên riêng, đây là người sẽ hỗ trợ trong quá trình tìm 
kiếm việc làm và giúp triển khai các vấn đề của quý vị.
• Quý vị có thể gửi tin nhắn cho huấn luyện viên riêng trên dịch vụ trực tuyến  

Oma-asiointi. 
• Quý vị có thể đề nghị đặt lịch hẹn để gặp huấn luyện viên riêng.
• Khi quý vị có lịch hẹn, hãy đến đúng giờ.
• Hãy thông báo cho huấn luyện viên riêng biết nếu quý vị không đến được vào 

giờ đã hẹn.

Quý vị cũng có thể sử dụng dịch vụ tư vấn BusinessAsema mà không cần hẹn giờ 
trước nếu quý vị: 
• muốn gửi đơn
•  cần tư vấn chung để hỗ trợ giải quyết vấn đề của quý vị
•  cần máy vi tính hoặc hướng dẫn khi giao dịch trên trang Oma-asiointi.



DỊCH VỤ VIỆC LÀM BUSINESSOULU 

Số điện thoại: 08 558 558 10

Quý vị có thể giao dịch không cần hẹn giờ trước
Dịch vụ tư vấn BusinessAsema  
Giờ phục vụ: Thứ hai – Thứ sáu  từ 9-15 giờ
Địa chỉ: Hallituskatu 36B

CHÀO MỪNG QUÝ VỊ!
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