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VÅRA 5

JOBBSÖKNINGSTIPS

FÖR DIG

Först loggar du in med din e-postadress i vårt

rekryteringssystem. Fyll omsorgsfullt i alla ansökningsfält. 

Från dessa hämtar vi också med hjälp av en sökmotor 

viktiga uppgifter om din kompetens. Bilagor ska helst 

inkluderas i PDF-format. Dessa kan vara exempelvis 

ett fritt formulerat CV och en fritt formulerad ansökan.

Vad avses med ett gott arbetsliv hos oss? Ta del av 

vår vardag, medarbetarnas berättelser och våra

värderingar på vår karriärsidor. Tycker du att vår

arbetsgemenskap och arbetskultur verkar intressanta?

Kan du se dig själv som en HUS-medarbetare? Bra, vi 

ser fram emot att höra från dig!

Sök ett ledigt jobb

FYLL I ARBETSANSÖKAN I VÅRT

REKRYTERINGSSYSTEM

HUS Rekrytering

Bekanta dig först med HUS 

som arbetsplats

BESÖK VÅR KARRIÄRSIDOR

Det första vi gör då det gäller uppgifterna som du  

uppgett i ansökningsblanketten är att försäkra oss om 

att din kompetens uppfyller kraven för det lediga jobbet. 

Du kan också inkludera ett fritt formulerat motivations- 

brev för att påvisa ditt intresse för uppgiften och HUS. 

Det hjälper oss direkt att lära känna dig bättre. 

Hur utformas en bra

arbetsansökan till HUS?

DESSA UPPGIFTER SÖKER VI I DIN

ANSÖKAN

Vid det första mötet vill vi lära känna dig bättre!

Förbered dig således på att framför allt berätta om 

din kompetens, men också om dig själv som

människa: vad är viktigt för dig i arbetet? Beskriv dig

själv som arbetskamrat och medlem i ett team! Du

kan också fundera över frågor som du eventuellt vill

ställa oss.

Hur ska man förbereda sig för

arbetsintervjun?

FÖRSTA MÖTET

Ibland använder vi oss också av en videoförbindelse för 

att lära känna varandra. Eventuellt spänner du dig för 

situationen, men det stör inte oss överhuvudtaget. Var dig 

själv och slappna av, precis som om vi möttes ansikte mot 

ansikte. Det som du berättar för oss är det allra viktigaste, 

även om du blir tvungen att söka ord mellan varven.

Våra tips för en videointervju

VIDEOMÖTE VIA TJÄNSTEN RECRIGHT

https://www.hus.fi/sv/om-oss/karriar-inom-hus

