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Yrityksen rekisteröityminen

Aloita rekisteröityminen syöttämällä yrityksen perustiedot ja 
hyväksymällä palvelun käyttöehdot. 

Rekisteröitymisen jälkeen voit tarkentaa yrityksen tietoja ja lisätä 
kuvauksen sekä logon.

Rekisteröitynyt käyttäjä lisätään automaattisesti yrityksen pääkäyttäjäksi. 
Pääkäyttäjä voi tarvittaessa luoda samalle yritykselle muita käyttäjätunnuksia 
palveluun.



Aloitusnäkymä

Aloitusnäkymä on ensimmäinen näytettävä näkymä kirjautumisen tai rekisteröitymisen
jälkeen. Aloitusnäkymä kokoaa yhteen palvelun viimeaikaiset tapahtumat.

Hakijoita 24h sisällä

Mittari näyttää yritykseen hakeneiden hakijoiden määrän
viimeisen 24 tunnin ajalta, sekä koko käyttöhistorian ajalta.
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Yrityksen tiedot

Voit tallentaa kuvakirjastoon kuvia, joita on helppo lisätä
työpaikkailmoituksiin työpaikan luonnin yhteydessä.
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Yritys-valikosta voi nähdä ja muokata yrityksen yleisiä perustietoja. 



Käyttäjät
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Käyttäjät-valikosta yrityksen pääkäyttäjä voi kutsua muita henkilökunnan
jäseniä palveluun ja nähdä kenelle käyttöoikeus on annettu.

Kutsu lähetetään palvelun kautta haluttuun sähköpostiin. Sähköpostista
muodostetaan käyttäjätunnus ja salananan uusi käyttäjä luo itse.



Profiilipankki

Profiilipankki näyttää kaikki hakijat, jotka ovat hakeneet yritykseen (välilehti: omat profiilit). 
Käyttäjä voi tutustua profiileihin vasemman laidan silmästä. Profiilipankista nähdään myös
lähetetyt yhteydenottopyynnöt (välilehti: odottaa hyväksyntää) sekä yhteydenottopyynnöt 
joihin on vastattu (välilehti: yhteydenotto).

Palvelusta voi etsiä Haavi-toiminnon avulla anonyymeja profiileja määrittämällä
paikkakunta, sopimusala ja ammattinimike. Palvelu näyttää hakutulosta vastaavia
anonyymeja profiileja, joita voidaan lähestyä yhteydenottopyynnöllä.
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Työnhakijan profiili
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Yritys voi avata työnhakijan profiilin ja tutustua hakijan perustietohin. Anonyymissa profiilissa
esimerkiksi sukunimi, yhteystiedot ja kuva on piilotettu, jotta hakijan henkilöllisyys ei paljastu. 
Lähetä kiinnostavalle työnhakijalle yhteydenottopyyntö! Hakijan hyväksyessä pyynnön, avautuu 
profiili kokonaisuudessaan yritykselle ja voitte olla hakijaan yhteydessä. Jos hakija hylkää pyynnön 
yhteystiedot eivät avaudu, eikä kontaktointi ole mahdollista. 

Kun työnhakija hakee avointa työpaikkaa työpaikkailmoituksen kautta, hakijan profiili näkyy 
yritykselle heti kokonaisuudessaan. Anonyymi profiili koskee ainoastaan Haavi-palvelun kautta 
haettuja profiileita.



Työpaikan luonti
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Työpaikkailmoituksen saa luotua nelivaiheisen näkymän kautta. Ensimmäisessä vaiheessa
määritetään ilmoituksen perustiedot kuten työn luonne, työn kesto ja paikkakunta.

Toisessa vaiheessa määritetään työnhakijalta vaadittavia taitoja ja osaamista. Tässä kohtaa voi
suodattaa nimikkeitä sopimusalan mukaan tai etsiä nimikkeitä hakukentän avulla.



Työpaikan luonti
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Kolmannessa vaiheessa kirjoitetaan työpaikan yleinen esittelyteksti ja lisätään
työpaikkailmoitukseen mahdollinen kuva. Yrityksen perustiedot tulevat ilmoitukseen
automaattisesti rekisteröitymisen yhteydessä tehdystä yritysprofiilista.

Viimeisessä vaiheessa tarkistetaan ilmoituksen tiedot ja valitaan ilmoituksen julkaisuajankohta
ja voimassaoloaika. Ilmoitus sulkeutuu automaattisesti päättymispäivänä. Ilmoituksen
päättymispäivää ei voi muuttaa kesken hakuprosessin. 



Työpaikat
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Vasemman laidan silmästä voi tarkastella julkaisemaansa
työpaikkailmoitusta ja tutustua hakijoihin.

Työpaikat-valikosta näkyy kaikki yrityksen julkaisemat työpaikkailmoitukset. 
Valikko näyttää ilmoittajan nimen, ajankohdan ja saapuneiden hakemusten 
määrän. 



www.tiitus.fi

Asetukset valikon kautta käyttäjä voi muokata oman käyttäjätilinsä perustietoja ja 
vaihtaa salasanan. 

Jos tiliä ei ole muistettu aktivoida sähköpostiin saapuneesta linkistä, voi uuden
aktivointiviestin tilata "lähetä aktivointikoodi” –painikkeella.

Asetukset


