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www.cbjobferry.eu 
 

 

   
Yleistä: 

� Centralbaltic Job Ferry -portaali on rajat ylittävä koulutus- ja työmarkkinaprojekti, joka vietiin läpi 

ruotsalaisten, suomalaisten, virolaisten ja latvialaisten kumppanien yhteistyönä. 

� Projektin yleisenä tavoitteena on edistää kaikkien työmarkkinaosapuolten yhteistyötä yli rajojen 

yhteisillä raja-alueilla ja siten tukea raja-alueen työmarkkinoiden kehittymistä. 

� Päävalikon kautta on pääsy perustietoon portaalin taustalla olevista tavoitteista sekä 

kohdealueista ja kumppaneista. 

� Portaalin tiedot on saatavana viidellä kielellä ja ne koskevat seuraavia neljää pääasiallista 

kohderyhmää ja palvelua: työnhakijat, koulutusta etsivät, työnantajat ja asiantuntijat sekä 

pätevyyden todentamista koskevat tiedot (tekeillä). 

� Käyttäjät saavat lyhyen kuvauksen klikkaamalla haluamaansa ryhmää, yksityiskohdat tulevat 

näkyviin klikkaamalla vihreitä painikkeita, esim. työnhakijat klikkaavat ”ETSI AMMATTEJA”. 

� Valinnan jälkeen tulee esiin uusi sivu (suodatin). Menettely on samanlainen kaikissa 

kohderyhmissä!  
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Tämä käyttöohje on tarkoitettu kaikille tämän nettiportaalin käyttäjäryhmille. 

Käyttäjille kuvataan tekniset rakenneosat ja liittymät, ja aiheesta enemmän 

kiinnostuneet saavat yleiskuvan palveluista ja mahdollisuuksista tehdä yhteistyötä 

Centralbaltic Job Ferryn kanssa. 

  



  

 

3 

 

Palvelut työnhakijoille 

 

 

  
Tietoa työnhakijoille: 

� Käytä vasemmalla olevia suodattimia ja pudotusvalikoita saadaksesi listan osumia (ammatteja), 

jotka parhaiten vastaavat kiinnostuksesi kohteita. 

� Klikkaamalla ammattia yksityiskohtaisten tietojen luettelo avautuu oikealle. Voit avata ja sulkea 

tietosisältöjä yhdellä klikkauksella. Voit milloin vain muuttaa vasemmalla olevia parametreja, 

jolloin oikealle ilmestyy uusi lista hakua vastaavia osumia. 
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Palvelut koulutusta etsiville 
 

 

  Tietoa opiskelupaikan hakijoille: 

� Käytä vasemmalla olevia suodattimia ja pudotusvalikoita saadaksesi listan osumia 

(koulutusprofiileja), jotka parhaiten vastaavat kiinnostuksesi kohteita. 

� Useimmat tietosisällöt koskevat koulutusasioita ja vaatimuksia, kuten kysymykseen tulevien 

oppilaitosten luettelon. 
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Palvelut työnantajille ja asiantuntijoille 
 

 

 
 

  

Tietoa työnantajille ja asiantuntijoille: 

� Tietoon pääsee käsiksi kahta tietä:  

� Ensinnäkin on ”Pikahaku”, jossa on automaattitäydennys. Kirjoita ammattinimikkeen 

ensimmäiset kirjaimet ja valitse haluamasi klikkaamalla. 

� Jos et löydä haluamaasi ammattia pikahaulla, voit klikata kohtaa ”Tarkempi haku”. Tämän jälkeen 

voit käydä läpi suodatinkysymykset saadaksesi yleissilmäyksen saaduista osumista (katso 

seuraavalla sivulla oleva esimerkki). 
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Palvelut työnantajille ja asiantuntijoille 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tietoa työnantajille ja asiantuntijoille: 

� Työnantajat tai koulutuksen ammattilaiset (jotka edustavat vaikkapa viranomaisia tai 

oppilaitoksia) pääsevät kaikkiin ammattiin liittyviin tietoihin. 

� Tämä toiminto antaa käyttäjille mahdollisuuden saada kokonaiskuva yksityiskohtineen kaikista 

kohdealueen ammateista. 

� Henkilöstöpäälliköt tai yksityiset/julkiset työnvälittäjät käyttävät tätä työkalua voidakseen 

paremmin arvioida ulkomaisia työhakemuksia. 

� Käytössä on myös mahdollisuus vertailla ulkomaisia ammatteja/pätevyyksiä vastaaviin kotimaisiin 

(katso seuraavalla sivulla oleva esimerkki). 
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 Palvelut työnantajille ja asiantuntijoille 

 
�  Kun olet valinnut ammatin, esim. ”Sairaanhoitaja (Ruotsi”) pikahaun tai tarkemman haun kautta, klikkaa 

“Merkitse vertailua varten” jolloin se lisätään vertailulistaan. 

�  Palaa tämän jälkeen hakukenttään ja anna toinen ammattinimike jota haluat verrata ja klikkaa taas samaa 

painiketta (“Merkitse vertailua varten”). 

 

 

�  Voit merkitä ja vertailla enintään kolmea ammattia kerrallaan. Kun valinnat on tehty, klikkaa ”Vertaa 

ammatteja” minkä jälkeen uusi ikkuna avautuu (katso alla): 

 

 



  

 

8 

 

Yleiset palvelut 

 

 

  

Yleiset palvelut: 

� Kaikissa suodattimissa on mahdollisuus luoda PDF valitusta ammatista, esimerkkinä ”Nurse 

(Sweden)” seuraavalla sivulla. Tämä tapahtuu yksinkertaisesti klikkaamalla PDF-kuvaketta! 

� Jos sinulla on huomautettavaa tai korjausehdotuksia johonkin sisältöön, toivomme että kerrot 

siitä meille. Ota epäröimättä yhteyttä meihin klikkaamalla ”ota yhteyttä”! 
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Yleiset palvelut: PDF  
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Palvelut ja neuvonta – miten toimia käyttäjille tarkoitetun 

helpdeskin kanssa? 

Palvelut ja neuvonta: 

� Kaikki voivat hyödyntää helpdesk-toimintoa ja saada opastusta/konsultointia liikkumisen säädöksistä, 

verotusasioista, pätevyyksien hyväksymismenettelyistä tai ohjeita portaalin tarjoamien työkalujen tai 

toimintojen käyttämisessä. 

� Käyttäjät voivat joko soittaa meille tai käyttää palautelomaketta ottaakseen yhteyttä projektiryhmään. 

� Voit esittää erityistoivomuksia, kuten neuvoja yksittäistapaukseen, halun ottaa yhteyttä ulkomaiseen 

henkilöön tai pyytää tarkennuksia tietoihin. 

� Asiasta enemmän kiinnostuneet voivat tulla tämän portaalin kumppaniksi, kertoa palveluistaan ja 

ajatuksistaan työryhmällemme ja hyötyä vahvasta kumppanien verkostosta. 

� Sellaisia työnantajia varten, jotka haluavat esitellä yritystään ulkomaisille työnhakijoille, koulustaan 

valmistuneille ja laitoksille, on erillinen helpdesk. Osio on nimeltään ”Palvelut työnantajille”. 
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Miten päästään kumppaniksi portaaliin? 

 
  

Kumppanit ja rahoitus: 

� Rekisteröidy maksutta kumppaniksi ja esittele organisaatiotasi logon/yhteystietojen kera!  

� Liitä itsesi konkreettisiin ammatteihin ja hanki näkyvyyttä haluamillasi aloilla! 

� Tule Centralbaltic Job Ferryn yhteistyökumppaniksi/laajentajaksi ja vaihda linkkejä oman 

organisaatiosi nettisivuston ja meidän välillä! 

� Tule käyttämään tietokantaamme ja ylläpidä joitakin osia itse (esim. viranomaisena, yliopistona, 

työmarkkinayhdistyksenä…)! 
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 Tietokanta ja ylläpidon alue 

 

 

 

 

 

Tietokanta ja ylläpito-osio: 

� Pyydä paikalliselta projektikumppanilta yksilöllistä käyttäjätunnusta ja salasanaa päästäksesi 

ylläpito-osioon. 

� Ota yhteyttä tiimiimme ja perehdy portaalin taustalla oleviin rakenteisiin ja tiedon lähteisiin. 

� Luo ja ylläpidä oman organisaatiosi profiilia ja liitä itsesi ammatteihin oman kiinnostuksesi 

mukaan (seuraavalla sivulla).Voit muutta tietoja ja rakennetta maksutta milloin haluat.  

� Portaalin avulla voit näin esitellä organisaatiotasi haluamillesi käyttäjäryhmille. 
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 Ylläpidä omaa profiiliasi ja liitä se valitsemiisi ammatteihin 
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Miten vuorovaikutus portaalin kanssa tapahtuu? 

 

 

 

 

 

 

Miten vuorovaikutus portaalin kanssa toimii: 

� Työskentele Centralbaltic Job Ferryn kanssa linkkipartnerina/linkinmonistajana yhteisten linkkien 

vaihdon avulla. 

� Julkaise avoimia paikkoja tai ammatillisia kursseja tai lisäopintojen mahdollisuuksia 

järjestelmässä erilaisten liittymien (esim. XML, iFrame) kautta. 

� Centralbaltic Job Ferryn avulla pääset tutustumaan ulkomaisiin organisaatioihin, työnantajiin ja 

viranomaisiin, laajennat verkostoasi ja löydät kumppaneita, jotka tarjoavat samanlaisia palveluja. 
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Mielipiteelläsi on merkitystä! 

 

 

 

 

 

 

 

Kerro mielipiteesi meille: 

� Tutustu online-tutkimukseemme ja osallistu jatkuvaan parantamiseen ja optimointiin antamalla 

palautetta. 

� Palautesivuilla voit arvioida CB Job Ferryn sisältöä, ulkonäköä, liikkumista sivustolla, 

käyttäjäystävällisyyttä, työkaluja ja toimintoja.  

� Kerro meille mielipiteesi ja ideasi jos kaipaat lisää palveluita, tarkempaa tietoa tai tarvitset uusia 

(mahdollisia) yhteistyökumppaneita. 
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Tapaa meidät Facebookissa 

 

  Tapaa meidät Facebookissa: 

� Liity Facebook-yhteisöömme ja seuraa CBJobFerryn  uusimpia vaiheita sekä pidä silmällä 

viimeaikaisia keskusteluja jäsentemme kesken. 

� Osallistu lisäämällä omia näkemyksiä tai keskusteluja työllisyydestä ja liikkuvuudesta, kerro 

kokemuksesi ja neuvosi ja tuo oma tai laitoksesi panos mukaan keskusteluun.  
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Osallistu uutisjuttuihin ja tilaa uutiskirjeemme! 

 

 

 

 

 

 

Tilaa uutiskirjeemme: 

� Anna panoksesi säännöllisesti ilmestyvään uutiskirjeeseen: esittele tapahtumiasi, julkaise 

tiedotteita ja uutisia tai luo yhteyksiä kohderyhmiin! 

� Tilaa uutiskirjeemme ja seuraa projektin uusimpia vaiheita, pysy kehityssuuntien ja tapahtumien 

mukana! 
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Lisää näkökulmia ja palveluita tulossa 

 

 

 

www.cbjobferry.eu  

Tulevia näkökulmia ja palveluita: 

� Lisää ammatteja ja alueellisia kontakteja tulossa, kasvava joukko kävijöitä Facebookissa 

� “CB Job Ferry kartat” (kumppanien sijainnit alueittain ja aloittain) 

� Tarkasti määritelty hakukoneen optimointi (SEO), parempi luokittelu ja vankka esitystapa  

� Uudet linkkikumppanit ja yhteistyö samanlaisten verkostojen/hankkeiden kanssa 

� Ota yhteyttä, jos sinulla on liikeideoita, jatkuvuuden turvaamisajatuksia tai jos haluat 

rahoittaa/sponsoroida projektia tai portaalia! 

� Soita tai lähetä sähköpostia, jos haluat olla tekemisissä portaalin kanssa tai jos toimit 

vastaavanlaisten palveluiden kanssa! 

 


