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LUE!

Oma, uniikki osaamispalettisi

Työnhakumentorina ja urasparraajana minulta kysytään (lue: todetaan ahdistuneena) useimmiten yhtä asiaa:
“En tiedä, mitä mun ‘osaaminen’ on! Ja vaikka tietäisin, lista on varmasti olematon!”
Monesti sen kuuluisan osaamisen ajatellaan olevan yhtä asiaa: super kovaa, vuosien ajalta kerrytettyä substanssiosaamista.
Sellaista, mitä vain alansa “parhailta” ihmiseltä löytyy vuooooosien ja vuosien kokemuksen jälkeen.
Mutta osaaminen ei tarkoita sitä. Ei pelkästään. Se tarkoittaa montaa eri asiaa ja ne voidaan ryhmitellä kolmeen eri lajiin:
1.
ydinosaaminen: kertyy yleensä työn, koulutuksen, kurssien jne kautta
2.
mukana siirtyvä osaaminen: voit viedä saumattomasti mukanasi työstä ja alasta toiseen
3.
persoonaasi liittyvä osaaminen: kyllä, oma, luontainen itsesi ja piirteesi ovat osaamista myös!
Jokaisen meidän osaamispaletti on täysin uniikki. Ei ole toista, joka jakaa tismalleen saman yhdistelmän osaamista kaikilta
kolmelta lajilta. Siksi sinun palettisi on yhtä arvokas kuin kenen tahansa. Tähän kun lisäät vielä oman (työnteko)asenteen,
niin palettisi on täydellinen!
Listaa nyt omat osaamisesi ensin pitkäksi listaksi, sitten erottele ne jokaisen kolmen kategorian alle. Muistele työtehtäviäsi,
saamaasi palautetta, enneagrammin tuloksia, koulutustasi, sertiﬁkaatteja, ominaisuuksiasi, elämänkokemustasi jne. Tätä ei
tarvitse tehdä valmiiksi yhdeltä istumalta, vaan voit listata neljä kohtaa tänään, kolme huomenna ja kuusi ensi viikolla.
HUOM! Kun listat alkaa täyttyä, päivitä ne myös omaan CV:een ja LinkedIn-proﬁiliisi!
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Niin niin, mutta MITÄ se osaaminen on?!

Kun osaat jonkin asian niin hyvin, että voit opettaa sen toiselle ilman, että tarvitset googlea, se on
osaamistasi. Kuvittele itsesi perehdyttämään joku omaan työhösi: kaiken, minkä toinen oppii sinulta
vaivatta, voit listata tähän harjoitukseen.
1, 2, 3 - GO!
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Oma, uniikki osaamispalettisi
Nyt olet listannut kaiken osaamisesi,
mutta se on vielä ryhmittelemättä.
Katso kuvaa oikealla, palaa 2.
slidelle lukemaan selitykset auki ja
ryhmittele sitten seuraaville sivuille
osaamisesi eri
osaamiskategorioiden alle.
Huomaat, miten monenlaista
osaamista sinulla lopulta onkin ja
sitä on nyt helpompi tuoda esille
CV:ssä, LinkedInissä ja
työhaastatteluissa!

+ TYÖNTEKOASENNE
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“It’s not bragging, if it’s based on facts.”

Listaa tosiasiat, ei se sen kummempaa ole. 😁

Jos koit tämän tehtävän tarpeelliseksi, mutta sinulle on vielä
epäselvää, mitä kaikkea muuta osaamisesi on (ja voisi olla) ja
miten sitä kannattaa tuoda paremmin esille työnhaussa tai
LinkedInissä, niin että työnantajat/rekrytoijat/asiakkaat jne
ymmärtävät osaamistasi paremmin, ole minuun yhteydessä.
Voin auttaa LinkedIn-sparrauksen tai yksilömentoroinnin
muodossa. Tai voit myös ladata CV-pohjani täältä (29 €).
Huom: jos sivuillani lukee, että yksilömentorointi on
loppuunmyyty, ole silti minuun yhteydessä. Katsotaan, mitä
voisimme tehdä. 😊
Ota yhteyttä:
📧 pipsa@houseoﬁkigai.ﬁ
🌐 houseoﬁkigai.ﬁ
Seuraa somessa:
LinkedIn: Pipsa Aro
Instagram: PipsaAro
Clubhouse: Pipsa Aro

