JHL-institutets kurser
JHL-institutet ordnar kurser som stärker yrkeskunnandet. Kurserna är i regel
1-2 dagar långa, så den arbetslösa deltagaren ska själv se till att fem kursdagar uppfylls under granskningsperioden genom att söka till annan motsvarande utbildning.
Kurserna inkluderar undervisning och material. Kostnader för resor, måltider
och inkvartering ersätts till deltagarna i enlighet med JHL:s resereglemente.
När kursen är avlagd får deltagaren ett intyg som ska sändas både till
TE-byrån och JHL:s arbetslöshetskassa.
Mer information om yrkesutbildningsdagar som uppfyller aktivitetsvillkoret
finns på JHL:s webbplats jhl.fi/stodijobbsokning. Kom ihåg att man ska söka
till JHL-institutets kurser fem veckor före kursen inleds.

JHL
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Stöd

i jobbsökning
för arbetslösa

Innan du deltar i kurser, kom ihåg att:

meddela TE-byrån att du deltar i kursen
meddela arbetslöshetskassan att du deltar i kursen
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kurser som stöder sysselsättning

Kurserna uppfyller aktiveringsmodellens
aktivitetsvillkor och förhindrar nedskärningen i arbetslöshetsdagpenningen. Det
finns nätkurser, närkurser i regionerna samt
kurser i JHL-institutets utbud.

Kurserna är gratis. JHL ersätter inte resekostnader och ordnar inte måltider. ABF
ger ett intyg över avlagd kurs.

Närkurser i regionerna

•

I februari– mars ordnas närkurser som
uppfyller aktivitetsvillkoret för 25 år fyllda
JHL-medlemmar.
Vid kursen Digitala färdigheter för arbetssökande studerar vi bland annat elektronisk jobbsökning samt hur man skriver
en arbetsansökan och meritförteckning.
Man behöver inget eget studiematerial för
kursen. Kursen genomförs av Arbetarnas
Bildningsförbund ABF.

Innan du inleder kursen
Digitala färdigheter för arbetssökande:
meddela TE-byrån och arbetslöshetskassan att du ska avlägga kursen.

Då kursen är slut:
•

skicka kursintyget till arbetslöshetskassan och TE-byrån för endast på det
sättet kan ditt deltagande i kursen
godkännas till aktivitetsuppföljningen
och du undviker nedskärningen
i dagpenningen.
Alla kurser
är gratis.

Digitala färdigheter för arbetssökande (5 dagar) – på svenska

18– 22.3.2019 kl. 13-16, Helsingfors, JHL-institutet. Ansökningstiden går ut 4.3.
25–29.3.2019 kl. 13-16, Vasa. Ansökningstiden går ut 11.3.
Kursen ordnas också på finska på många andra orter.
Se jhl.fi/stodijobbsokning

Nätkursen Taitava työnhakija
(på finska) för alla arbetslösa

Nätkursen Taitava työnhakija är avsedd för
alla arbetslösa. Den inleds 1.4.2019 och
uppfyller aktiveringsmodellens aktivitetsvillkor och förhindrar nedskärningen
i arbetslöshetsdagpenningen. Kursen har
ingen ansökningstid utan du kan inleda
den när som helst från och med 1.4.

Nätkursen Taitava työnhakija
•
•
•

Fem dagars kurs. Om arbetslösheten
fortsätter finns också fortsättningskurser.
Kursen har ingen ansökningstid, du
kan anmäla dig när som helst.
På kursen studerar vi bl.a. hur du
identifierar ditt eget kunnande,

•
•

Anmäl dig via
Medlemsservice
24h

upprättar en meritförteckning och skriver en arbetsansökan.
Kursen kan avläggas oberoende av tid
och plats. Du kan utföra kursen när
och var som helst.
När du avlagt kursen får du ett intyg.

Aktivitetsvillkoret uppfylls då du avlägger
kursen under den 65 dagar långa uppföljningsperioden. Ju färre betalningsdagar
du har i uppföljningsperioden, desto mer
tid har du att inleda nätkursen så att du
uppfyller aktivitetsvillkoret.
Du kan skapa användarkoder till nätkursen från och
med 18.3.2019 på adressen urapalvelut.fi/jhl

Mer information om
nätkursen och hur du
skapar användarkoder finns
på jhl.fi/stodijobbsokning

