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WB 

”Work booking” 

 

Asiakkaan palveluun kirjautuminen: 

Asiakas kirjautuu WB palveluun rekisteröityminen sähköisellä sirulla, pankki- tai katso tunnuksin. 

Rekisteröityminen vaatii asiakkaan kotiosoitteen ja yhteystiedot.  

Palvelussa täytetään seuraavan kaltainen lomake: 

Ammattinimikkeet 

Työhistoria 

Toiveet ja valmius: mitä hakija itse toivoo työltä? mihin, millä palkalla ja missä vähintään suostuu? 

Tavoitteet tulevaisuudessa? esimerkiksi opinnot vuoden päästä? 

Toivomus työstä (mitä haluaa tehdä tai mikä ammattinimike)? 

Paikkakunnista? 

Palkasta viikossa, kuukaudessa, vuodessa? 

Työn pituudesta? 

mailto:juharyy@outlook.com


Milloin voin aloittaa työskentelyn? 

 

Yrityksen kirjautuminen: 

Rekisteröityminen sähköisellä sirulla, pankki- tai katso tunnuksin. 

Rekisteröintiin yhteystiedot, toimiala. 

Toiveet työntekijästä: (mitä odotamme työntekijältä?) 

Ammattinimike? 

Erikoistuminen aloittain: IT: Ohjelmisto osaaminen? rakennusala: Parketin korjaus? jne. 

Ajokortit? luokat 

Luvat? tulityökortit, työturvallisuuskortit, ensiapu luokat jne. 

Palkkahaarukka? (mitä maksamme?) 

Työkokemus aiemmin vähintään? 

Paikkakunta? Tarjoamme työtä seuraavilla paikkakunnilla: 

Työn aika? Toivomme hakijalta valmiutta viikon, kuukauden, vuoden pituiseen työsuhteeseen. 

Työskentelyn aloitusaika? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Näkymä internet työalustalla työnantajalla 

Työnantajan internet päätteeseen ja kosketusnäyttöpuhelimeen tuleva näkymä listaa 

suosikkityöntekijä ehdokkaat työnantajan toiveiden mukaisesti. Työnantaja ottaa yhteyttä 

viestimellä hakijaan sopiessaan tapaamista. Työnhakija voi vielä perua halutessaan kiinnostuksen 

työpaikalle poistamalla työnantajan tapaamisehdotuksen. Myös työnantaja voi poistaa työnhakijat 

hakulistalta ja jopa estää epäasialliset haut pysyvästi.  

 Työnanatajan perustiedot 

Nimi ja osoitetiedot 

Yhteystiedot 

Toimiala 

Työhistoria 

 Henkilöstö 

Maksullinen mainos? 

 Hakukenttä 

Työnimike 

Työnkuva 

 Työn aikajakso (toive milloin työ alkaa ja päätty) 

 Palkkaus 

Tuntipalkka 

Kuukausipalkka 

Provisio 

Urakka 

 Yrityksen lisähoukutukset 

Liikuntaseteli 

kehittämisohjelma mahdollisuus 

Kehittämisohjelma koeajan jälkeen 

Osakkuus 

Royaltykorvaus 

Laskutus 



 

 

Näkymä internet työalustalla työnhakijalla 

Työhakijalla näkyy myös lista suosikkityöpaikoista joka päivittyy kosketusnäyttöpuhelimeen ja 

internettiin pankkitunnuksilla kirjautuessa. WB palvelu lähettää viestin automaattisesti työnhakijalle 

sopivalle ajanjaksolle löytyneistä työnantajista.  

 

 Työnhakijan perustiedot 

Nimi ja osoitetiedot 

Yhteystiedot 

Ammatti 

Työhistoria (viimeisimmät työnantajat) 

 

 Opinnot  

Lisäopinnot ja kurssit 

 Työn ajankohta ( milloin halukas aloittamaan ja lopettamaan) 

Harrastukset (ei välttämättömiä vastata ei vaikuta työnantajan löytämiseen) 

Omat tavoitteet työn suhteen uralla? (ei välttämätöntä vastata ei vaikuta työnantajan 

löytämiseen) 

Toiveet työnantajasta vapaasti kerrottuna (ei välttämätöntä vastata) 

 Palkkatoiveet 

Tuntipalkka 

Kuukausipalkka 

Urakka 

Royalty 

Laskutus 

 

 

 


