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Прізвище та ім'я: Пояснення за період: 

 

Як ви виконали зобов'язання щодо пошуку роботи: 
 

Робота тривалістю понад два тижні, інша, не пропозиція 

про роботу  

Робота тривалістю понад два тижні, пропозиція про 

роботу 

Відкрита заява для роботодавця 

Подання заяви на додаткову роботу або години своєму 

роботодавцю 

 

Публікація профілю пошуку роботи на Työmarkkinatori  

 

Маркетинг власної роботи (пошук можливостей 

працевлаштування як підприємця) 

Подання заявки на іншу можливість працевлаштування 

Дата здійснення: 

Роботодавець: 

Робоче завдання: 

Пояснення виконаних мною дій: 

 

Як ви виконали зобов'язання щодо пошуку роботи: 

 

Робота тривалістю понад два тижні, інша, не пропозиція про 

роботу  

Робота тривалістю понад два тижні, пропозиція про роботу 

Відкрита заява для роботодавця 

Подання заяви на додаткову роботу або години своєму 
роботодавцю 

 

Публікація профілю пошуку роботи на Työmarkkinatori  

 

Маркетинг власної роботи (пошук можливостей 

працевлаштування як підприємця) 

 

Подання заявки на іншу можливість працевлаштування 

Дата здійснення: 

Роботодавець: 

Робоче завдання: 

Пояснення виконаних мною дій: 
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Дата: 

 

 

Як ви виконали зобов'язання щодо пошуку роботи: 

 
 

Робота тривалістю понад два тижні, інша, не пропозиція про роботу  

Робота тривалістю понад два тижні, пропозиція про роботу 

Відкрита заява для роботодавця 

 

Подання заяви на додаткову роботу або години своєму роботодавцю 

 

 

Публікація профілю пошуку роботи на Työmarkkinatori  

 
Маркетинг власної роботи (пошук можливостей працевлаштування як 
підприємця) 
 

Подання заявки на іншу можливість працевлаштування 

Дата здійснення: 

Роботодавець: 

Робоче завдання: 

Пояснення виконаних мною дій: 

 

Як ви виконали зобов'язання щодо пошуку роботи: 
 

Робота тривалістю понад два тижні, інша, не пропозиція про роботу  

Робота тривалістю понад два тижні, пропозиція про роботу 

Відкрита заява для роботодавця 
 

 
Подання заяви на додаткову роботу або години своєму роботодавцю 

 

Публікація профілю пошуку роботи на Työmarkkinatori  

Маркетинг власної роботи (пошук можливостей працевлаштування як 

підприємця) 

Подання заявки на іншу можливість працевлаштування 

Дата здійснення: 

Роботодавець: 

Робоче завдання: 

Пояснення виконаних мною дій: 

 

 

 


