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Henkilöstöpalvelut 2018

OHJE TYÖPAIKKAHAKEMUKSEN JÄTTÄMISEEN EREKRY-JÄRJESTELMÄN
KAUTTA

Hakemus Turun yliopistossa avoinna olevaan tehtävään tehdään täyttämällä hakemus ja liittämällä
tarvittavat liitteet hakemukseen sähköisen eRekry-järjestelmän kautta.

Hakemus on lähetettävä hakuilmoituksessa annettuun määräaikaan mennessä.

Linkki tehtävän hakemuslomakkeeseen on hakuilmoituksen yläosassa kohdassa Täytä hakemus.

Täytä hakemus-linkin jälkeen avautuu Tervetuloa Turun yliopiston työnhakuun –sivu, jossa on
lisätietoja ja ohjeita järjestelmästä ja hakemisesta.  Hakemuksen tekeminen aloitetaan valitsemalla
Hyväksyn-painike. Hakijan tulee ensin hyväksyä tietosuojaselosteessa mainitut asiat sekä valita onko
uusi hakija vai onko aiemmin jo täyttänyt hakemuksen.
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Hakijan tulee täyttää tehtävän luonteesta riippuen seuraavat välilehdet:

· Perustiedot
· Koulutus ja kielitaito
· Työkokemus
· Tutkimukselliset ja opetukselliset ansiot (vain opetus- ja tutkimustehtävissä)
· Lisätiedot
· Liitteet

*Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia. Henkilötiedot tulee täyttää huolellisesti. Hakemus voidaan
tallentaa keskeneräisenä (Tallenna/Lähetä-painike), mutta kaikki *Tähdellä merkityt kentät on ensin
täytettävä.

Sähköpostiosoitteeksi tulee antaa henkilökohtainen sähköpostiosoite. Rekrytointijärjestelmästä ja
yliopistolta lähetetään viestit ko. sähköpostiosoitteeseen.

Koulutus ja kielitaito-kohdassa ilmoitetaan tutkintotiedot. Suosituksena on, että kaikki tehtävässä
olennaiset tutkinnot ilmoitetaan.  Lisäkenttiä saa klikkaamalla Lisää tutkintoja-linkkiä. Kielitaidon
osalta palkollisia kenttiä ovat tiedot suomen ja englannin kielen taidosta.
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Työkokemus ilmoitetaan ao. välilehdellä. Suositeltavaa on, että hakija ilmoittaa kaikki tehtävän
kannalta olennaisen työkokemuksen järjestelmään. Lisää Työnantaja –kenttiä saa laittamalla
”täpän” Lisää –kohtaan. Lisätä voidaan enintään 10 tehtävää / työnantajaa.

Tutkimuksellisissa ja opetuksellisissa ansioissa ilmoitetaan hakijan tutkimusalue, pedagogiset
opinnot ja muut kysytyt tiedot. Kaikki tiedot ovat pakollisia. Mikäli esimerkiksi dosentuureja ei ole,
tulee ilmoittaa 0.
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Lisätiedot-välilehdellä ilmoitetaan työn mahdollinen alkamisaika (pakollinen tieto) sekä muita
tietoja. Lisäksi kysytään pakollisena tietona Mistä hakija sai tiedon ao. työpaikasta?

Liitteet-välilehdellä ilmoitetaan pyydetyt liitteet. Kuhunkin liitekohtaan voi lisätä vain yhden liitteen.
Sallitut tiedostomuodot löytyvät kunkin liitteen infotiedoista, kts. kuva alla. Julkaisujen osalta tulee
huomioida, että järjestelmä sallii vain pakatun (.zip) muodon. Tämän .zip-tiedoston sisään voi liittää
useampia tiedostoja. Hakemukseen lisätyn liitteen voi poistaa Poista liite-painikkeesta.

Kun kaikki tarvittavat tiedot on vietynä lomakkeen välilehdille, painetaan Esikatselu-painiketta.
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(Tähän kuva esikatselu painikkeesta)

Järjestelmä näyttää tämän jälkeen yhteenvedon hakemuslomakkeelle tallennetuista tiedoista.

Hakemuksen voi myös tulostaa Tulosta-painikkeen kautta.

Kun hakemus on valmis, painetaan Lähetä hakemus-painiketta.

Järjestelmä ilmoittaa mitä tehtävää olet hakenut. Kirjaudu ulos-linkistä pääset kirjautumaan ulos
järjestelmästä.

Tarvittaessa voit palata muokkaamaan hakemustasi Muokkaa hakemusta –linkistä.

Hakija saa ilmoittamaansa sähköpostiin käyttäjätunnuksen ja linkin salasanan luomista varten.
Käyttäjätunnusta ja salasanaa voi käyttää jatkossa hakemusta muokattaessa tai uutta hakemusta
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tehtäessä. Jos unohtaa salasanansa, voi uuden salasanan luoda Unohtuiko salasana? toiminnon
kautta. Tällöin ko. kohdassa ilmoitetaan sähköpostiosoite, johon viesti lähetetään. Viestin mukana
tulee linkki, jonka kautta pääsee luomaan uuden salasanan.

Aiemmin tehdyn hakemuspohjan käyttäminen uuden hakemuksen pohjana

Hakija voi käyttää aiemmin toiseen tehtävään tekemäänsä hakemusta uuden hakemuksen pohjana.
Valintalistalta valitaan pohja, jota halutaan käyttää ja painetaan Siirry hakemuslomakkeeseen
 –painiketta.

Lisätietoja ongelmatilanteissa

Mikäli sinulla on ongelmia rekrytointijärjestelmän käytössä, ota yhteyttä osoitteeseen eRekry@utu.fi

Mikäli sinulla on kysymyksiä avoimiin työpaikkoihin tai hakemuksiin liittyen, tulee ottaa yhteyttä
hakuilmoituksessa mainittuun henkilöön tai sähköpostiosoitteeseen.
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