
Työkeikkojen ilmoittaminen
Näin se toimii



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

tavalla."Zobsin kautta on helppo ilmoittaa keikkatöistä ja
asettaa niitä varattavaksi kulloinkin haluamalleen

kohderyhmälle.
- Hanna Ritola, Zildrenin perustaja

Tervetuloa käyttämään Zildren-palvelun
ZOBS-puolta!

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

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



Espoon missio on 
"Kaikki on mukaan työelämään!"

Haluamme edistää työyhteisöjen
monimuotoisuutta ja yhdenvertaisuutta sekä
ehkäistä syrjintää tarjoamalla alustan kautta

työkeikkoja ensisijaisesti nuorille, joilla ei
ole ennestään työkokemusta. Kannustamme

kohdentamaan työtehtäviä esimerkiksi
osatyökykyisille, maahanmuuttajille tai
työpajatoiminnassa oleville nuorille.

Luo tunnus Zobsiin osoitteessa:
https://zildrenweb.com/zobs  

Salasana lähettyy sähköpostiisi
(muista tarkistaa "Tarjoukset" ja
"Roskaposti", mikäli et näe viestiä
"Saapuneet" kansiossa)

Tämän jälkeen ilmoita halustasi
rekisteröityä töiden ilmoittajaksi nuorison
ohjaaja Marjo Holmqvistille sähköpostitse:
marjo.holmqvist@espoo.fi

ENNEN TÖIDEN ILMOITTAMISTA:



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.

HUOM! MUISTA ILMOITTAA MARJO
HOLMQVISTILLE LUOMASI

KÄYTTÄJÄTUNNUS JA HÄN LISÄÄ OIKEUDET
TÄLLE TUNNUKSELLE TYÖKEIKKOJEN

ILMOITUKSEEN!



SISÄÄNKIRJAUTUMISEN JÄLKEEN AVAUTUVA NÄKYMÄ



Klikkaamalla
profiilikuvakkeen alta

hallinta-painiketta,
pääset lisäämään
työtehtäviä sekä

antamaan palautteita

Aloitussivun yläreunasta
Lisätietoa-kohdasta pääset

lukemaan lisätietoa
Zildrenistä

 Profiili-painikkeen alta
pääsee muokkaamaan

zildrenin
lastenhoitopalvelun

käyttöön liittyvää profiilia



Omia saamianne palautteita pääsette lukemaan valitsemalla "Työtehtävät" ja
tämän alta "Palautteet"
Zildren-palvelulle pääsette antamaan palautetta vasemman reunan "Palaute"-
painikkeen kautta (näkyy kuvassa).

Aluksi vasemman reunan yläosaan valitaan organisaatio ja yksikkö. Työtehtävien
asettamiseen sekä työntekijöiden valitsemiseen pääsee valitsemalla "Työtehtävät".

Palautteita pääsee antamaan "Työtehtävät"-kohdasta ja valitsemalla avautuvasta
kalenterinäkymästä menneen työvuoron, jonka perässä näkyy merkintä "(P)" eli
"Palaute antamatta". Samalla voi ladata erillisen työtodistuksen.

TYÖTEHTÄVIEN LISÄYS, TYÖNTEKIJÄN VALINTA JA
PALAUTTEEN ANTO



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



KALENTERINÄKYMÄ
+ -merkistä pääsette

lisäämään työtehtäviä eri
päiville

Lisättyjen työvuorojen
värikoodit on nähtävissä

oikeassa reunassa

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

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 Espoon kaupungin töiden

yleisesti sovittu palkkio
on työntekijälle 10 €/h.



Lisätyn työvuoron tarkastelu onnistuu klikkaamalla
kalenterista kyseistä vuoroa.

Vasemmalla olevassa esimerkissä on haluttu asettaa
työtehtävä kuljetuspajaan kuuluville sekä asettaa

etusijalle mainituilla postinumeroalueilla asuvat nuoret.

Keikkatyön alla näkyvät työtä tähän mennessä hakeneet
nuoret. Hakijan pisteistä näkee, ettei tässä tapauksessa

hakija täytä vaadittua (0/2p) työpajakriteeriä eikä
suositusta (0/1p) mainituista postinumeroalueista.



Keikkatyön hakijan tarkempia
tietoja pääset tarkastelemaan
klikkaamalla "katso" hakijan

nimen oikealta puolelta.

Henkilön itse lisäämien
tietojen alla on näkyvissä

myös tämän aiemmin Zobsissa
tekemät työkeikat ja niistä

saadut palautteet.



PALKKIONMAKSU TYÖKEIKOISTA

Työntekijät rekisteröityvät Zobsin lisäksi Free

Kevytyrittäjä -palveluun osoitteessa https://free.fi/ ja

lataavat tänne verokorttinsa. 

Tämän jälkeen palkkiot tehdyistä töistä hoituvat

työntekijöille automaattisesti Zildrenin kautta.


