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Rekrytointi.com Osaajapankin kasvu
Luotiin tarpeeseen palvella LAURA-rekrytointijärjestelmäasiakkaitamme entistä paremmin.



424 0005 000175 000

Rekrytointi.com Osaajapankki lukuina (11/2021)



• Etsi osaajia ja vinkkaa hakemaan tai  
suorarekrytoi

• Selaile anonyyminä osaajia, tallenna hakuja

• Avaa profiili

• Tee suosikkilistoja

• Rekrytoi suoraan ilman hakuaikaviivettä

Vinkki! Palveluna kohdistettu osaajaviesti 100 –
2000 osaajalle.

Rekrytointi.com Osaajapankki – kun kaipaat tekijöitä tai lisää hakijoita



Rekrytointi.com Osaajapankki: ensisijainen hakualue

•



Kirjautuminen Osaajan kirjautuminen – käytä 
tervetuloviestin linkkiä!



Tilaa lomakkeella - tervetuloviestissä linkki ja käyttöehdot
Säilytä kutsukirje tai tallenna kirjautumissivu!



Käyttöehdot 
https://rekrytointi.com/rekrytoijalle/osaajapankki/kayttoehdot/



Aloitussivu

Tilauksen tiedot
Avauksia jäljellä
Seuraava nollauspäivä: oletus 30 päivää



Näkymä haulla ”myyjä”



Suosikkiosaajat osaajavertailuun
Järjestä sarakkeen nimestä osaajavertailussa / hakutuloksessa



Miten liikkeelle? - Tutustu relevantteihin hakutermeihin

Mieti tehtävänimike.
Tee haku ja avaa yksi kiinnostava osaajaprofiili.
Hyödynnä sanastoa hakutermeissäsi.



Vapaasanahakukentät sekä täpättävät valintakentät

Vapaa sanahaku hakee yksi -ja monirivisistä kentistä sekä 
liitteistä eikä kohdistu täpättäviin valintakenttiin.

Select-valikot vain täsmällisesti näihin kohdistettuihin 
hakuihin.

Haku sujuu nopeammin, jos 
vapaasanahakua ei uloteta 
koskemaan liitteitä.



Vapaasanahaku ulottuu esim. kenttään, jossa työnhakija kuvaa 
itseään ja osaamistaan



Ideaa hakutermeihin

Voit hakea monipuolisesti eri 
hakunimikkeillä: 
tekninen myyjä, Sales Consult 
myyntikonsultti

Eri firmoilla on käytössä eri 
tehtävänimikkeitä samankaltaisiin tehtäviin

Mieti, käyttäisitkö pätkittyä sanaa: sairaanh 
(sairaanhoitaja, sairaanhoito) 

Ei oikeaa tapaa, kokeiluja.

Vaikeat tehtävänimikkeet: lavenna, käytä 
monipuolisesti eri hakuja

Helpot alat: kavenna hakua



Jäsennelty hakusuunnitelma ja tulokset taulukkoon



Jos valitset useita hakukriteerejä, toimii niiden välillä AND-ehto ja 
kaikkien hakuehtojen tulee täyttyä.

Muista tyhjentää hakuehdot hakujen välissä!

AND-ehto hakutoiminnallisuuksien välissä



OR-haku

Valitse tähän hakutermejä, joista joidenkin toivot täyttyvän. 
Esimerkki: myynti päällikkö
Tuloksena saat myyjiä, päällikköjä sekä myyntipäällikköjä
Hakutuloksena saat kaikki profiilit, joissa on mainittu sana myynti 
TAI päällikkö sekä myyntipäällikkö.

Myynti-sana voi olla sanan alussa, keskellä tai lopussa.

15.11.2021: haku tuotti 29 839 osaajaa



Valitse tähän hakutermejä, joiden kaikkien tulee täyttyä. 
Esimerkki: myynti päällikkö logistiikka
Tulos: profiilit, joissa esiintyvät KAIKKI määrittämäsi hakutermit, 
tietojen ei tarvitse olla yhdessä kentässä vaan voi olla täytetyissä 
kentissä ja liitteissä (ei täpättävissä)

AND-haku

15.11.2021: 743 osaajaa



Käytä tätä OR- tai AND-haun kanssa yhdessä. 
Esimerkki: 
OR: toimitusjohtaja
NOT: ”toimitusjohtajan assistentti” ”toimitusjohtajan sihteeri”

NOT-haku ja fraasihipsukat

15.11.2021: 3206 toimitusjohtajaa

Haku Sales Manager tuottaa hakutulokset sekä sanoilla Sales, että Manager. Mikäli halutaan, että nimenomaan tuo titteli täytyy löytyä käyttäjän 
profiilista, voidaan kirjoittaa hakuun ”Sales manager”, jolloin hakutuloksiin tulevat vain ne profiilit, joista löytyy juuri tämä fraasi. 

Fraasihaku on erinomainen haettaessa suurista massoista osaajia! Haku ilman tarkentavia, täpättäviä lisäkriteereitä voi kestää pitkään, esim. 
minuutin.



Postitoimipaikka

Ei ole merkitystä onko välissä pilkku tai 
välilyönti
Voit käyttää isoa tai pientä kirjainta



Maakunta



Profiili päivitetty

Viimeisimpänä päivitetyt profiilit näkyvät hakutuloksissa ensimmäisinä.



Tehtävänimike

Luokanopettaja: 995 osaajaa
Viimeisin tehtävänimike luokanopettaja: 568 osaajaa
Viimeisin nimike luokanopettaja + profiilia päivitetty 30 päivän aikana: 6 osaajaa



Päätehtävät

Tehtävänimike: Hitsaaja 345
Tehtävänimike + kohdista vain viimeisimpään tehtävänimikkeeseen: Hitsaaja 178 
Tehtävänimike + kohdista vain viimeisimpään tehtävänimikkeeseen + profiilia 
päivitetty 30 pvän sisällä: Hitsaaja 5 (aktiivisimmat hitsaajan työtä etsivät)

Päätehtävät: Hitsaaja: 63
Päätehtävät: Hitsaaja + ammattikoulu: 32 (rajaa pois pidemmälle opiskelleet)

Huom! 
Tehtävänimke
toimii 
paremmin kuin
Päätehtävät



Koulutustaso



Haettu työ

Uusissa kentissä ei vielä 
merkintöjä →
vähemmän hakutuloksia

Esim. Paikkakunta + 
Kauneudenhoito-, hyvinvointi- & 
liikunta-ala: 6 osaajaa

Tai 
Teollisuus & tuotanto yhdistettynä 
Yliopisto- tai korkeakoulutason 
koulutukseen: 580 osaajaa 



Lisähakukriteerit 

Kiinnostuksen kohteet rajaavat usein liikaa hakijoita: 
Miltä aloilta sinulla on osaamista?
Minkä tyyppisistä tehtävistä olet kiinnostunut?
Unelmatyösi työaika

Löydät nämä viimeisenä Näytä lisää -valikosta

Osuminen hakutuloksiin edellyttää, että osaajaprofiilissa on tämä 
kohta valittuna.



Yhdistellen: osaaminen ja kiinnostavat työtehtävät

Esim: 
156 potentiaalista 
rakentamisalan yrittäjäksi 
houkuteltavaa

878 ruotsia 
taitavaa sotealan 
sijaisuuksista 
kiinnostunutta



Unelmatyösi työaika



Kielitaito



Tallenna hakukriteerit
Kun teet haun järjestelmään monimutkaisilla valintakriteereillä, voit tallentaa 
hakukriteerisi ja käyttää niitä valmiiksi tallennettujen kriteerien listalta seuraavalla 
kerralla

1) Nimeä ensin, tallenna sitten

2) Hyödynnä poimimalla 
pudotusvalikosta

3) Lataa hakukriteerit

4) Hae



Lokitiedot



Ennakkokysymyksiä

Proviisori: 192

Farmaseutti: 175

PRIDE-valmentaja: 5, joista 1 
lähihoitaja, yksi 
sosiaalityöntekijä

Digitaalinen markkinointi: 558

Lastensuojelu tai Perhetyö: 
1689 



Webinaaritarjouksia – työtä Suomeen!



Valitse tarpeisiisi sopiva tuotetaso



Rekrytointi.com Osaajapankin käyttöoikeus

Palvelutasot:

Pronssitaso

• Hinta: 300 €/kk, webinaaritarjous: 
ensimmäinen kuukausi -50 € 

• Avattavia profiileja: 100/kk

Hopeataso

• Hinta: 500 €/kk

• Avattavia profiileja: 200/kk

Kultataso

• Hinta: 800 €/kk

• Avattavia profiileja: 400/kk

Toistaiseksi voimassa oleva

Irtisanomisaika 1 kk

•

•

•





Kiitos!
Täytä palautekyselyn 28.11.2021 mennessä ja olet mukana arvonnassa. 

Palkinto: Rekrytointi.com-ilmoitus, arvo 350 €, alv 0%.
Ilmoitamme voitosta sähköpostitse 29.11.2021.

mailto:sirpa.talka@rekrytointi.com

