
 Työhakemuslomake 

  

1 
 

 

Haettava työpaikka  

 

 

1. Henkilötiedot 

 

Sukunimi  Etunimet  

Postiosoite   Postitoimipaikka  

Puhelin  Sähköposti  

Syntymäaika  
Ajokortti (kyllä/ei; vastaa 
ainoastaan, mikäli asiasta 
mainittu hakuilmoituksessa.) 

 

 

 

2. Haettavana olevan työpaikan tai Setlementti Naapurin muun toiminnan kannalta oleelliset 

tutkinnot 

 

Tutkinto, 
oppilaitos 

 
Aika, 
opintopisteet 

 

Tutkinto, 
oppilaitos 

 
Aika, 
opintopisteet 

 

Tutkinto, 
oppilaitos 

 
Aika, 
opintopisteet 

 

Tutkinto, 
oppilaitos 

 
Aika, 
opintopisteet 

 

Tutkinto, 
oppilaitos 

 
Aika, 
opintopisteet 

 

Tutkinto, 
oppilaitos 

 
Aika, 
opintopisteet 

 

 

 

3. Haettavana olevan työpaikan tai Setlementti Naapurin muun toiminnan kannalta oleellinen muu 

koulutus  

 

Koulutus, 
oppilaitos 

 
Aika, 
opintopisteet 

 

Koulutus, 
oppilaitos 

 
Aika, 
opintopisteet 

 

Koulutus, 
oppilaitos 

 
Aika, 
opintopisteet 

 

Koulutus, 
oppilaitos 

 
Aika, 
opintopisteet 

 

Koulutus, 
oppilaitos 

 
Aika, 
opintopisteet 

 

Koulutus, 
oppilaitos 

 
Aika, 
opintopisteet 
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4. Haettavana olevan tehtävän kannalta keskeisin työkokemus  

(aikajärjestyksessä, viimeisimmästä lähtien) 

 

Aika  Tehtävä  

 

Lyhyt kuvaus tehtävästä ja siinä saavuttamistasi tuloksista 

 
 
 
 

 

Aika  Tehtävä  

 

Lyhyt kuvaus tehtävästä ja siinä saavuttamistasi tuloksista 

 
 
 
 

 

Aika  Tehtävä  

 

Lyhyt kuvaus tehtävästä ja siinä saavuttamistasi tuloksista 

 
 
 
 

 

Aika  Tehtävä  

 

Lyhyt kuvaus tehtävästä ja siinä saavuttamistasi tuloksista 

 
 
 
 

 

Aika  Tehtävä  

 

Lyhyt kuvaus tehtävästä ja siinä saavuttamistasi tuloksista 
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Aika  Tehtävä  

 

Lyhyt kuvaus tehtävästä ja siinä saavuttamistasi tuloksista  

 
 
 
 

 

 

5. Muu haettavana olevan työpaikan ja Setlementti Naapurin muun toiminnan kannalta mielestäsi 

oleellinen kokemus  

 

Tehtävä  Aika  

Tehtävä  Aika  

Tehtävä  Aika  

Tehtävä  Aika  

Tehtävä  Aika  

Tehtävä  Aika  

 

 

6. Keskeiset luottamustehtävät 

 

Tehtävä  Aika  

Tehtävä  Aika  

Tehtävä  Aika  

Tehtävä  Aika  

Tehtävä  Aika  

Tehtävä  Aika  

 

7. Tutkimukset, julkaisut 

 

Lisätietoina voit esittää luettelon mahdollisesta tutkimustoiminnastasi sekä julkaisuistasi. 
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8. Harrastukset, mielenkiinnon kohteet 

 

 
 
 
 
 

 

 

9. Lisäperusteluja 

 

Hakemuksesi tueksi voit perustella soveltuvuuttasi hakemaasi työtehtävään. 
Keskity perusteluissa tietoihisi, taitoihisi sekä kokemukseesi, jota voit tuoda mukanasi Setlementti Naapuriin. 

 

 
 
 
 
 
 

 

10. Lisätietoja 

 

Milloin voit ottaa tehtävän vastaan?  

Kuinka paljon aikaisemmin tarvitset 
tiedon mahdollisesta valinnastasi? 

 

Palkkatoivomus  

Muita lisätietoja  

 

Mistä kuulit haettavana olevasta työpaikasta? 

 

 Setlementti Naapurin työntekijältä   

 Joku muu kertoi minulle työpaikasta   

 Setlementti Naapurin Internet-sivuilta   

 Lehti-ilmoitus Täsmennys  

 Internet-ilmoitus  Täsmennys  

 Työnvälitys   

 Jokin muu lähde Täsmennys  
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11. Mahdolliset suosittelijat 

 

Nimi ja titteli  Työpaikka  

Puhelinnumero  Sähköposti  

 

Nimi ja titteli  Työpaikka  

Puhelinnumero  Sähköposti  

 

Nimi ja titteli  Työpaikka  

Puhelinnumero  Sähköposti  

 

 

12. Allekirjoitus 

 

Vahvistan, että kaikki hakemuksessa ilmoittamani tiedot ovat oikeita ja täydellisiä. 

 

Paikka ja aika  Allekirjoitus  

 

 

Hakemus palautetaan osoitteeseen: 

Setlementti Naapuri, Hatanpään valtatie 34 E, 33100 Tampere  

(Kuoreen merkintä "Työpaikkahakemus".) 

 

Hakemukseen ei liitetä CV:tä tai todistuksia. Voit todentaa koulutuksesi ja työkokemuksesi valintaprosessin 

myöhemmissä vaiheissa. 

 

Kaikki hakemukseesi liittyvät tiedot ovat luottamuksellisia ja niitä käsittelevät ainoastaan valintaprosessissa 

mukana olevat henkilöt. 

 

 

Kiitos mielenkiinnostasi Setlementti Naapuria kohtaan!  
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