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Rekrytointiosaamisemme kautta 
löydämme asiakasyrityksillemme 
yli 30 000 henkilöä avoimiin 
työpaikkoihin

30 000

Vieraskielistä osaajaa 
vuosittain palveluidemme 
piirissä

8 000

Kehitämme uutta 
työelämäteknologiaa 38 
000 tuntia vuosittain

38 000

Koulutamme vuosittain 
noin 3 500 henkilöä 
uuteen ammattiin

3 500

Ohjaamme vuosittain 1 100 
työkyvyttömyysuhan alla 
olevaa henkilöä uusille urille

1 100
Toimimme yli 30 
paikkakunnalla 
Suomessa

30

Toimimme 10 maassa, 
josta palvelukeskukset 
Puolassa ja Espanjassa

10
Palvelemme noin 700
asiantuntijan ja HR-
ammattilaisen voimin

700

Asiantuntijarekrytoijamme ja 
psykologimme tekevät 
vuosittain noin 3 000
henkilöarviointia

3 000



KANSAINVÄLISEN REKRYTOINNIN PROSESSI

LÄHTÖMAAT

• EU vs. non-EU
• Viranomaiset

• Kulttuurin ja kielen
yhteensopivuus

VIESTINTÄ & 
AIKATAULUTUS

• Oma organisaatio
• Hakijat

• Viranomaiset

REKRYTOINTI

RELOKAATIO

Ilmoitukset ja 
markkinointi

Hakemusten 
käsittely

Haastattelut

Referenssien 
tarkistus

Esittelyt asiakkaalle 
arvioitavaksi

Asiakkaan jatko-
haastattelut

Valinnat ja 
sopimukset

LUVAT JA 
VIRANOMAISASIAT

Työlupahakemus Tunnistautuminen Saatavuusharkinta

EU-maista vain 
rekisteröityminen

Te-toimiston
osapäätös

Migrin lopullinen 
päätös

Ohjeet Suomeen 
saapumiselle

Vastaanotto 
Suomessa

Asunto, pankki, 
viranomaisasiat

Ammatillinen 
koulutus

Kielikoulutus (lähtö-
tai kohdemaassa)

Ammatillisen pätevyyden 
varmistaminen

Perehdyttäminen

YHTEISTYÖ 
ERI TAHOJEN 

KANSSA 

• Yhteistyökumppani
• TE-toimisto ja Migri
• Alueen huomiointi



EI VAIN REKRYTOINTIA
• Mitä tarkoittaa eettinen rekrytointi?

• Miten tunnistaa oikeat lähtömaat?

• Mikä on Suomen vetovoima ja miten voimme sitä 
kasvattaa?

• Mikä merkitys on kulttuurilla?

• Kulttuuri vs. yksilö

• Ymmärrystä on synnytettävä molemmin puolin

• Tukea ja apua tarvitaan myös muussa, ei vain 
työhön liittyvässä

• Mikä merkitys on kielenosaamisella?

• Entä perheet?



https://my.demio.com/ref/UrkNGKJxVUjk

IMBY

https://my.demio.com/ref/UrkNGKJxVUjkIMBY


BARONA ON OSA BRAVEDOA -
Suomen rohkeinta yritysyhteisöä

Uskomme, että kasvu on yksityisen sektorin 
tärkein tehtävä yhteiskunnan hyvinvoinnin 
kehittämisessä.

Siksi olemme yhteisö, jonka jokainen yritys saa 
vapaasti kasvaa ja kukoistaa omilla ehdoillaan 
sekä hyötyä samalla yhteisönsä joukkovoimasta.

Näin pystymme toimimaan 
ennennäkemättömän tehokkaasti, tarjoamaan 
parhaat osaajat asiakkaillemme sekä olemaan 
viihtyisä työpaikka 
eri toimialojen parhaille tekijöille.

Lue lisää: www.bravedo.fi

http://www.bravedo.fi/
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