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Авторизуйтесь на ForeAmmatti за адресою foreammatti.fi натисканням кнопки Kirjaudu palveluun
(Увійти до сервісу). Вам потрібна адреса електронної пошти для входу.
Якщо ви раніше не користувалися ForeAmmatti, спочатку зареєструйтеся як користувач,
натиснувши кнопку Rekisteröidy käyttäjäksi (Зареєструватись). Зареєструватися легко!
Введіть адресу електронної пошти у відповідному полі.
Натисніть кнопку Lähetä (Надіслати).
Візьміть одноразовий код входу, який надійшов на вашу електронну пошту, і введіть його в
поле коду, що відкриється. Готовo!
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Головна сторінка: змініть мову та натисніть
Skills mapping (Картографування навичок)
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Змініть вибір мови на українську,
натиснувши кнопку вибору мови. У
списку, що відкриється, знайдіть
українську мову та натисніть на неї.
Будь ласка, зверніть увагу, що
тільки Картографування навичок
працює українською (або іншою
мовою на ваш вибір), а решта
інтерфейсу користувача працює
англійською після вибору мови.
Натисніть кнопку швидкого доступу
Skills mapping на головній сторінці.
Якщо ви бажаєте, ви можете
скористатися інтерактивною
інструкцією Картографування
навичок ForeAmmatti. Після вибору
мови воно з’являється англійською.
Відкрийте інструкцію, натиснувши
піктограму ForeAmmatti. Виберіть
папку You’ll find help here, а звідти
Skills mapping - інструкцію.

Оцініть свої навички українською мовою
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У цьому полі міститься перелік завдань, з якими пов’язані ваші навички. Ви також можете переглянути та вибрати навички
з цих завдань, натиснувши назву завдання. Прапорець перед назвою завдання означає, що ви вибрали навички для нього.
Не соромтеся також ознайомитися із завданнями, над якими ви не працювали. Навички – це те, що має значення, а не
завдання, для якого вона визначена!
Коли ви оціните свої навички, ви побачите короткий перелік своїх навичок і відповідних вакансій на сторінці My profile
(Ваш профіль трудового життя). Тож клацніть Move to my profile (Перейти на сторінку Ваш профіль трудового життя), коли
картування ваших навичок цього разу буде готове.

Це пошукова система для
Osaamiskartoitus (Картографування
навичок). Почніть з верхнього рядка
пошуку роботи. У полі пошуку
введіть професію (наприклад,
продавець), кваліфікацію якої ви
хочете переглянути. Нижній пошук
— це пошук за словами, який
можна використовувати для
безпосереднього пошуку навичок.
Заповніть своє Картографування
навичок за допомогою пошуку слів.
Коли ви знайдете професії, ви
побачите пов’язані з нею навички.
Для різних професій визначено
різний обсяг навичок. Натисніть на
навички, які у вас є. Ви можете
змінити свій вибір, натиснувши на
вміння ще раз. Ваш вибір
зберігається автоматично. Колір
фону вибраних навичок стане
зеленим.
Також виберіть Certificates (Картки),
licenses and qualifications (паспорти
та кваліфікацію), а також Language
skills (Володіння мовою).

My profile (Ваш профіль трудового життя) збирає вашу
інформацію та показує відкриті вакансії
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У цьому полі міститься список відкритих вакансій, пов’язаних із визначеними вами навичками. Спочатку виберіть територію,
пропозиції роботи з якими ви хочете вивчити. Натисніть на лупу, якщо ви хочете шукати область безпосередньо за допомогою
пошуку по слову, або трикутник, якщо ви хочете вибрати область із меню. Зверніть увагу, як зміна регіону впливає на
пропозицію робочих місць.
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На сторінці My profile (Профілю вашого
трудового життя) зібрано ваші навички
та показано відкриті вакансії, які
відповідають вашим навичкам. На
сторінці також є добірка ваших
відповідей Kykyviisari (оцінки
здібностей), список завдань, для
виконання яких у вас є навички, та
інформація про конкурентну ситуацію з
професіями, пов’язаними із вашими
навичками. Прокрутіть сторінку вниз,
щоб побачити всі деталі.
Тут ви можете побачити підсумок своїх
навичок і Certificates (Картки), licenses
and qualifications (паспорти та
кваліфікацію), а також Language skills
(Володіння мовою), які ви вибрали, а
також ваші знання мов. Ви можете
видалити свій вибір, натиснувши на
навичку. Фон навички, яку потрібно
видалити, стає жовтим, і ваш вибір
оновлюється, коли ви переходите на
іншу вкладку. Ви можете знову вибрати
жовту навичку, натиснувши на неї.
Кнопка Fill in your information
(Заповнити інформацію) поверне вас на
сторінку показу навичок, щоб ви могли
заповнити свій профіль.

Поділіться інформацією про свої навички з
експертом для працевлаштування
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Якщо ви хочете, ви можете поділитися інформацією про свої навички з тими експертами з
працевлаштування, які мають доступ до середовища ForeAmmatti, яке ви використовуєте. Зробіть наступне:
1. Ви можете побачити назву платформи організації, яка запросила вас у ForeAmmattі тут.
2. На панелі навігації натисніть на розділ MY INFORMATION (МОЯ ІНФОРМАЦІЯ) та виберіть вкладку з
назвою операційного середовища (розділ 1).
3. Знайдіть заголовок Suostumuksen antaminen (Надання згоди) + назву робочого середовища ForeAmmatti.
4. Натисніть кнопку перед відображенням Osaamiskartoituksen (картографуння навичок), щоб вона стала
активною, тобто зеленою. Тепер інформація про ваші навички доступна для експертів вашого робочого
середовища ForeAmmatti. Коли ви знову натискаєте кнопку, і вона стає сірою, вашу інформацію більше
ніхто не бачитиме, крім вас.
Якщо у вас є доступ до кількох середовищ ForeAmmatti, дайте свою згоду в кожному середовищі окремо.

