
Kuinka jätän hakemuksen
LAURA-järjestelmässä

päivitetty 3.5.2021 



Avoimet työpaikkamme
•Tampereen yliopiston avoimet työpaikat on listattu
sivulla https://www.tuni.fi/fi/tutustu-
meihin/korkeakouluyhteiso-tyonantajana/avoimet-
tyopaikat-tampereen-yliopistossa

•Lue lisää yliopistostamme työnantajana sivuiltamme
https://www.tuni.fi/fi/tutustu-meihin/korkeakouluyhteiso-
tyonantajana/tampereen-yliopisto-tyonantajana

•Lue lisää korkeakouluyhteisöstämme työnantajana
sivuilta https://www.tuni.fi/toihin
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Työpaikan hakeminen
•Klikkaa työpaikan nimeä 
avataksesi 
työpaikkailmoituksen.

•Lue hakuohjeet 
työpaikkailmoitukselta. 

•Hae tehtävää klikkaamalla ”Jätä 
hakemus” ilmoituksen alta

03/05/2021 |  3



Täytä hakulomake tai hyödynnä aiempaa hakemustasi 

Jos et ole hakenut meille aiemmin, aloita 
täyttämään hakulomaketta. Kiinnitä erityistä 
huomiota sähköpostiosoitteesi 
oikeinkirjoitukseen! Järjestelmä luo sinulle 
tunnukset automaattisesti lomakkeen 
lähettämisen jälkeen, ja ne lähetetään 
sähköpostiisi. Tunnuksilla pääset 
muokkaamaan hakemustasi hakuaikana. Ellei 
tunnuksia näy postissasi, tarkista myös 
roskapostikansio! Rekrytoinnin edetessä 
lähetämme tietoa hausta antamaasi 
osoitteeseen.

1
Jos olet aiemmin jättänyt hakemuksen 
rekrytointijärjestelmäämme (viimeisen 
kolmen vuoden sisällä) ja sinulla on jo tunnus 
järjestelmäämme, kirjaudu sisään ennen 
lomakkeen täyttämistä. Kirjautumisen jälkeen 
voit käyttää aiempaa hakemustasi pohjana 
hakiessasi tähän tehtävään.

2
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Täytä hakulomake tai hyödynnä aiempaa
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Hakemuksen täyttäminen ja hakemusluonnos
• Järjestelmä tallentaa hakemuksestasi 

automaattisen luonnoksen, kun olet 
kirjoittanut sähköpostiosoitteesi lomakkeelle. 
Saat luonnoksen sähköpostiisi linkkinä. 
Luonnos poistuu, kun hakuaika on päättynyt 
tai kun olet lähettänyt hakemuksesi. Muista 
silti itse tallentaa luonnoksesi välillä!

• Kun olet valmis, paina ”Jatka esikatseluun”.
• Huom! Älä täytä hakemustasi yhtä aikaa 

useammassa selainikkunassa tai usealla 
selaimella!
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Esikatselu
• Esikatsele täyttämäsi hakemuslomake 

ennen lähettämistä.
• Voit palata muokkaamaan hakemustasi 

painamalla ”Muokkaa hakemusta”.
• Lähetä hakemuksesi painamalla 

”Tallenna ja lähetä”-painiketta. Emme näe 
hakemustasi ennen sen lähettämistä.

• Voit muokata lähettämääsi hakemusta 
hakuajan päättymiseen saakka. 
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Valmista!
• Saat kuittauksen ”Hakemuksesi 
on vastaanotettu”, kun hakemus 
on tallentunut 
työnhakujärjestelmäämme.

• Työnhakujärjestelmä lähettää 
kuittauksen myös sähköpostitse 
antamaasi 
sähköpostiosoitteeseen.

• Jos sinulla on teknisiä ongelmia 
hakemuksen jättämisessä, ole 
yhteydessä rekrytointi@tuni.fi

03/05/2021 |  8

mailto:rekrytointi@tuni.fi

	Kuinka jätän hakemuksen LAURA-järjestelmässä��päivitetty 3.5.2021 
	Avoimet työpaikkamme
	Työpaikan hakeminen
	Täytä hakulomake tai hyödynnä aiempaa hakemustasi 
	Täytä hakulomake tai hyödynnä aiempaa
	Hakemuksen täyttäminen ja hakemusluonnos
	Esikatselu
	Valmista!

