Tavoita parhaat hakijat
Työpaikkailmoituksen perusteella työnhakija arvioi, kiinnostaako
tehtävä häntä ja onko hänellä siihen sopivaa osaamista. Kuvaa
siksi ilmoituksessa selkeästi työtehtävän sisältö ja valintakriteerit.
Esteettömyyttä lisää, kun:
kerrot mukautus- ja kehittymismahdollisuuksista
ilmoitat, että toivot hakijoiksi eri taustaisia ja eri
vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä
tuot esille, jos organisaation arvoihin kuuluvat yhdenvertaisuus, monimuotoisuus ja esteettömyys

Ilmoita ja näy eri paikoissa
Tavoitat uudenlaisia osaajia käyttämällä monipuolisia ilmoituskanavia ja hakutapoja. Ilmoita erilaisissa digitaalisissa kanavissa,
radiossa, lehdissä ja TV:ssä. Käy järjestöissä ja tapahtumissa kertomassa työmahdollisuuksista.
Tarjoa kirjalliselle hakemiselle vaihtoehtoja: kuvat, videot,
äänitiedostot ja työnäytteet. Muista verkossa saavutettavuus!

Käytä rekrytointia monimuotoisuuden kirjon lisäämiseen.
Valitse työntekijöitä aliedustetuista ryhmistä.
Edistät samalla yhdenvertaisuutta.

Selkeyttä valintoihin
Anna kaikille yhdenvertainen mahdollisuus päästä haastatteluun,
onnistua siinä ja tulla valituksi. Kiinnitä huomiota vain hakijan osaamiseen ja kriteereihisi. Jotta onnistut tässä:
älä tee oletuksia osaamisesta esim. sukupuolen, iän,
kielitaidon, vammaisuuden tai ulkonäön perusteella
tunnista stereotyypittelyn vaarat
vältä suosimasta itsesi kaltaista työntekijää
Älä pelkää hakijan tarvitsemia kohtuullisia mukautuksia (mm. työaika,
apuvälineet). Muista soveltaa positiivista erityiskohtelua tarvittaessa.

Vamlas tarjoaa ratkaisuja esteettömään rekrytointiin
Vamlas tarjoaa työnantajille palveluja rekrytoinnin ja työyhteisön
tueksi. Menetelmiämme ovat mm. työn muotoilun Ratko-työyhteisövalmennus ja IMBA-Melba -työn vaativuuden ja työkyvyn
arviointivälineet.

Valitse haastattelupaikaksi
esteetön tila. Joskus haastattelun voi tehdä toisinkin: etänä,
työnäytteenä tai vaikka ulkona.
Tärkeintä on avoin ja keskusteleva tunnelma.

”IMBA-Melba -arviointi on kuin kartta, johon on asetettu
maastomerkit. Sitä käyttämällä uuden ihmisen rekrytoinnin
ei tarvitse olla arvuuttelua.”
– Työnantaja
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ESTEETÖN REKRYTOINTI

Tavoita erilaiset hakijat
Rekrytoinnin esteettömyys ei palvele vain pientä joukkoa. Tiesitkö,
että 15 prosentilla väestöstä on jokin vamma? Isolla osalla työikäisistä on myös joku pitkäaikaissairaus. Meillä on myös eri äidinkieliä
ja kansallisuuksia. Olemme eri ikäisiä ja seksuaaliselta suuntautumiseltamme erilaisia.
Osaajia on monenlaisia. Työyhteisön monimuotoisuus hyödyttää
usein liiketoimintaa. Siksikin siihen kannattaa satsata.

Esteetön rekrytointi on sujuvaa kaikille

Tiedä, mitä haet

Rekrytoinneilla hankitaan parasta mahdollista osaamista.
Potentiaalista hakijajoukkoa laajentamalla kasvatat mahdollisuuksiasi osaavimpien ja pätevien tekijöiden löytymiseen. Esteettömyys
on keino tähän. Se koskee koko rekrytoinnin kaikkia vaiheita, viestintää, fyysisiä tiloja ja ihmisten kohtaamista.

Onnistuneessa rekrytoinnissa työ ja tekijä kohtaavat. Määrittele
ensin, mitä työtehtäviin kuuluu ja mitkä ovat työn tavoitteet. Erittele
sen jälkeen työssä vaadittava osaaminen ja taidot.

Esitteen vinkit ohjaavat sinua tarkastelemaan rekrytointikäytäntöjesi
eri vaiheita. Huomaat ehkä sudenkuoppia, joiden vuoksi osa osaavista työnhakijoista tippuu matkalla. Saat ratkaisuja, joilla sujuvoitat
henkilöstöhankintaa ja työnhakua.
Lisää ohjeita, ratkaisuja ja uusia vaihtoehtoja löydät
esteetonrekrytointi.fi -sivustolta ja Esteetön rekrytointi -videolta.

Huomioitahan valintakriteerien määrittelyssä
seuraavat asiat:

Tarjoa erilaisia tapoja hakea. Voit kutsua työnhakijat teille tutustumaan tai rekryaamiaiselle. Tee walk in -haastattelu, kun hakija tulee kysymään teille töitä.

Edellytät vain sellaista, joka on välttämätöntä
työstä suoriutumisessa
Et käytä syrjiviä perusteita
Vältät epämääräisyyttä (esim. hyvä tyyppi, joustavuus)
Et käytä valintaperusteena omaa mielikuvaasi
ideaalityöntekijästä.
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Esteetön rekrytointi -video
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