Kansainvälinen rekrytointi on
Kainuun yhteinen asia
Tähän esitteeseen on koottu
kansainvälisen rekrytointiprosessin vaiheet
ja yhteyshenkilöt Kainuussa.
Saat kainuulaisen yhteistyöverkoston
tuen prosessin alusta loppuun saakka.
Kansainvälisyys on Kainuun voimavara ja
kaikkien yhteinen asia.

Onnistumisen avaimet
kansainväliseen rekrytointiin

Kansainväliseen rekrytointiprosessiin
sitoutuminen.
Työntekijän osaamisen varmistaminen.
Työntekijän ja hänen perheensä
Kainuuseen asettautumisen tukeminen.
Työntekijän perehdyttäminen työhön
työympäristöön ja työyhteisöön.

Me autamme sinua.

1. Valmistaudu
kansainväliseen rekrytointiin
Pohdi yrityksesi valmiutta
kansainvälistymiseen.
Varmista yrityksesi rekrytointitarpeet.
Pohdi rekrytoinnin budjetti,
aikaresurssit ja henkilöstön valmius.
Tutustu kansainvälisen rekrytoinnin
prosessiin.
Kainuussa sinua neuvoo:
Mari Möttönen
Kainuun ELY-keskus
mari.mottonen@ely-keskus.fi

Kajaanin kansainväliset palvelut
Työnantajat ja kansainvälinen rekrytointi

Kansainvälisen
osaajan
rekrytointi
Kainuussa

2. Löydä kansainvälinen osaaja
Tarkista saatavuusharkinta (TEtoimisto)
Rekrytointi EU- / ETA-maat vai joku
muu?
Työnhakuilmoituksen kieli ja oikeat
kanavat?
Pohdi ja varmista osaaminen
pätevyydet
luvat
ammattioikeudet
Keskustele osaajan kanssa Suomeen
muuton valmistelusta:
lähtömaasta tarvittavat viralliset
asiakirjat
kustannukset (budjetti, tuet)
rekrytointiprosessin / muuton
eteneminen
Kainussa sinua neuvoo:
Teemu Ahtonen
TE-toimisto / EURES-palvelut
ja kansainvälinen työnvälitys
teemu.ahtonen@te-toimisto.
EURES-tukea kustannuksiin
Kansainvälisen rekrytionnin kustannukset ovat
tapauskohtaisia . Tukea voi saada työntekijän
matkustamiseen ja perehdyttämiiseen.

3. Oleskeluoikeuden rekisteröinti
tai oleskelulupa
Maahanmuuttovirasto (Migri)

EU-/ETA-maat: oleskeluoikeuden
rekisteröinti
3 kk. kuluessa maahan saapumisesta.
Muut maat: työntekijän oleskelulupa
haetaan ennen Suomeen saapumista.
(Ensimmäinen lupa vuodeksi.)
Rekisteröinti / olekskelulupahakemukset voi
tehdä verkossa tai toimittamalla lomakkeet
Maahanmuuttovirastoon.
Työnantaja voi maksaa rekisteröinti- ja
oleskelulupien kustannukset.
Verkkoasiointi: enterfinland.fi
Hinnat ja lisätietoja
Maahanmuuttoviraston verkkosivu:
Oleskeluoikeuden rekisteröinti
Työntekijän oleskelulupa TTOL
Maahanmuuttoviraston työnantajien
palvelunumero: 0295 419 601
arkisin klo 8.30-12.00.
Suomeen saavuttuaan työntekijän
pitää tunnistautua henkilökohtaisesti
Maahanmuuttovirastossa.
Aika kannattaa varata etukäteen.
Ajanvaraus: migri.fi

4. Asettautumispalvelut

Ennen Kainuuseen muuttoa ja sen jälkeen

Asettautumispalvelut ohjaa, neuvoo ja
tukee kansainvälistä osaajaa - ja hänen
perheenjäseniään - asettumaan
Kainuuseen.
Yhdessä voimme valmistella muuttoa ja
sujuvaa elämää Kainuussa asumisesta
lasten ja puolisoiden arkeen sekä koko
perheen vapaa-aikaan.
Tutustu asettautumispalveluihin ja kerro
työntekijällesi.
Sovitaan yhteinen tapaaminen!
Kainuussa sinua ja työntekijääsi neuvoo:
Natalia Alava
natalia.alava@kajaani.fi
Karoliina Oikarinen
karoliina.oikarinen@kajaani.fi
Kajaanin kansainväliset palvelut

Rakennetaan yhdessä
osaavien ihmisten
kansainvälistä Kainuuta!

