
Työkeikkojen ilmoittaminen
Näin se toimii



Zildrenin kautta on helppo ilmoittaa keikkatöistä
ja asettaa niitä varattavaksi kulloinkin

haluamalleen kohderyhmälle.

Mikäli tarvitsette apua palvelun käytössä, voitte
ottaa yhteyttä Zildrenin asiakaspalveluun.

Ajantasaiset yhteystiedot:
https://www.zildren.com/asiakaspalvelu

"Halusimme luoda online-alustan, joka yhdistää
nuoret työnhakijat ja työpaikat täysin uudella

tavalla."

- Hanna Ritola, Zildrenin perustaja

Tervetuloa käyttämään Zildren-palvelun
ZOBS-puolta!



Luo tunnus Zildreniin osoitteessa: https://zildrenweb.com/zobs
Valitse "Haluan ilmoittaa keikkatöistä Zobsin kautta" ja
organisaatioksi "Espoo".
Saat sähköpostiin vahvistusviestin tilin luomisesta ja sen
mukana salasanan (muista tarkistaa "Tarjoukset" ja
"Roskaposti" kansiot, mikäli et näe vahvistusviestiä
"Saapuneet" kansiossa).

Ilmoita rekisteröitymisestäsi ja halustasi ilmoittaa työkeikkoja
Espoon kaupungin yhdyshenkilölle Anu Mäkiselle
(anu.makinen@espoo.fi) ja Anu lisää tunnuksellesi oikeudet
työkeikkojen lisäämiseen.

ENNEN TÖIDEN ILMOITTAMISTA:
 

mailto:anu.makinen@espoo.fi


TUNNUKSEN LUOMINEN JA
SISÄÄNKIRJAUTUMINEN

Siirry verkko-osoitteeseen https://www.zildrenweb.com ja 
valitse avautuvasta näkymästä keltainen ZOBS

https://www.zildrenweb.com/


Avautuvaan
kirjautumisnäkymään

pääset syöttämään
käyttäjätunnuksesi sekä

sähköpostiisi tulleen
salasanasi.

TUNNUSTEN LUOMINEN JA
SISÄÄNKIRJAUTUMINEN

Oikeasta yläkulmasta
saat avattua

kirjautumislomakkeen.

Luo tunnus palveluun
tästä ja saat salasanan

sähköpostiisi.



Klikkaamalla
profiilikuvakkeen alta

"HALLINTA" -painiketta,
pääset hallinnoimaan
työtehtäviä ja siihen

liittyviä tietoja. 

Aloitussivun yläreunasta
Lisätietoa-kohdasta pääset

lukemaan lisätietoa
Zildrenistä

 Profiilikuvakkeen alta
avautuvasta välilehdestä

"PROFIILI" pääset
muokkaamaan omia

tietojasi sekä vaihtamaan
salasanasi. 



Työtehtävien asettamiseen sekä työntekijöiden valitsemiseen pääsee klikkaamalla ensin harmaata
käyttäjäkuvaketta "Keikkatyöt" ja sitten klikkaamalla välilehteä "Keikkatyöt". Tämän jälkeen
avautuu kalenterinäkymä, ja alareunassa olevasta "+" merkistä voi lisätä uuden työtehtävän.
Menneen työvuoron perässä näkyvä merkintä "(P)" tarkoittaa, että palaute on antamatta. Vuoroa
klikkaamalla voidaan antaa työnsuorittajalle yksilöllistä palautetta. Samalla voi ladata erillisen
työtodistuksen.
Omia saamianne palautteita pääsette lukemaan klikkaamalla ensin harmaata käyttäjäkuvaketta
"Keikkatyöt" ja sitten klikkaamalla välilehteä "Palautteet"

Aluksi vasemman reunan yläosaan valitaan organisaatio ja sen yksikkö. Tämän jälkeen avautuu
hallintapaneeli (harmaa käyttäjäkuvake "Keikkatyöt"), jonka avautuvista valikoista voidaan tarkastella
saatuja palautteita sekä siirtyä kalenteriin hallinnoimaan työtehtäviä ja siihen liittyviä tietoja.

Zildren-palvelulle pääsette antamaan palautetta vasemman reunan "Palaute"-painikkeen kautta (näkyy
kuvassa).

HALLINTA: TYÖTEHTÄVIEN LISÄYS, TYÖNTEKIJÄN VALINTA JA
PALAUTTEEN ANTO



"KEIKKATYÖT"-PAINIKKEESTA AVAUTUVA KALENTERINÄKYMÄ TYÖVUOROJEN
ILMOITTAMISEEN JA PALAUTTEIDEN ANTAMISEEN



KALENTERINÄKYMÄ

Lisättyjen työvuorojen
värikoodit on nähtävissä

oikeassa reunassa

+ -merkistä pääsette
lisäämään työtehtäviä eri

päiville

Lisättyihiin työvuoroihin
tulleiden hakemusten
määrä näkyy kyseisen

vuoron perässä
numerona ja antamatta

jäänyt palaute
merkinnällä "( P )"



TYÖVUORON LISÄYS: LOMAKE AVAUTUU KALENTERINÄKYMÄN
 + -PAINIKKEESTA

Tehtävätyypin voi valita
valmiista valikosta tai
lisätä itse + -merkistä

Työnkestoon
valitaan

päivämäärät ja
kellonaika

Rullaamalla kuvaruutua
alaspäin työtehtävään voi

määrittää erillisiä
vaatimuksia, jonka

mukaan hakijat
järjestyvät ( Esim. koulu )



"Julkaise hakijoille"
siirtää vapaan
työtehtävän

työnhakijoiden
nähtäväksi ja varattavaksi

TYÖVUORON LISÄYS: LOMAKE AVAUTUU KALENTERINÄKYMÄN
 + -PAINIKKEESTA

 Määritä palkkio
työnsuorittajalle



 
Lisätyn työvuoron muokkaus onnistuu kalenterinäkymässä
klikkaamalla ensin kyseisen vuoron palkkia ja valitsemalla

sitten "Muokkaa".
 

Työtehtävää on mahdollista myös markkinoida nuorille: 
Kun työtehtävään on valittu yksi tai useampi vaatimus
(esimerkiksi tietty postinumero tai koulu), voi luotua
työtehtävää markkinoida työntekijöille, joilta löytyy

vastaavat tiedot profiilistaan. Markkinointi onnistuu
klikkaamalla luotua työtehtävää ja valitsemalla "Mainosta".

Lähettyvä viesti on automaattinen ja lähettyy nuorille
sähköpostiin.



Lisätyn työvuoron tarkastelu onnistuu
kalenterinäkymässä klikkaamalla kyseisen vuoron palkkia

ja valitsemalla "Katso". 
 

Esimerkissä on valittuna kaksi työnsuorittajaa (nimet
piilotettu). Klikkaamalla "Katso" voidaan tarkastella

suorittajien ominaisuuksia. 

Hakijan pisteet kertovat, onko hakija täyttänyt vaaditut
kriteerit tehtävää hakiessa. Tässä esimerkkitapauksessa

hakijoilta ei ole vaadittu erityisiä valintakriteereitä
(0/0).



Keikkatyön hakijan tarkempia
tietoja pääset tarkastelemaan
klikkaamalla "Katso" hakijan

nimen alapuolelta.
 

Henkilön itse lisäämien
tietojen alla on näkyvissä

myös tämän aiemmin Zobsissa
tekemät työkeikat ja niistä

saadut palautteet.



PALKKIONMAKSU TYÖKEIKOISTA

Nuoret saavat Zobs-tunnuksensa vahvistamisen

yhteydessä myös pyynnön tilitietojen ja verokortin

lisäämiseen Free Kevytyrittäjäpalveluun osoitteessa

https://free.fi/ 

Tämän jälkeen palkkiot tehdyistä töistä hoituvat

työntekijöille automaattisesti Zildrenin kautta

kaksi kertaa kuukaudessa.

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffree.fi%2F&data=04%7C01%7C%7C9e1a29979af44934039408d9403f3b0a%7C6bb04228cfa542139f39172454d82584%7C1%7C0%7C637611462638023867%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=FI%2FBzG7YJqSEC1X3cjHsvgBAjNncSVIn2NjtEY2OD5k%3D&reserved=0

