
kielitaitoinen
proficient in languages

متعدد اللغات

voimakas
strong

قوي

n X

oppimishaluinen
willing to learn

محب للتعلم

it-taidot
IT skills

معارف تكنولوجيا

asiakaspalveluhenkinen
customer service oriented

ذو توجه لخدمة العمالء

empaattinen
empathetic

متعاطف

luotettava
reliable

يمكن االعتماد عليه

järjestelmällinen
organised

ُمنظم

ruuanlaittotaitoinen
cooking skills

يمكنه تحضير طعام

kädentaidot, tekstiili
textile craft skills

مهارات يدوية )أعمال النسيج

kädentaidot, tekninen
technical manual skills
مهارات يدوية )أعمال تقنية

yhteistyökykyinen
cooperative

يمكنه العمل في فريق

idearikas
imaginative
غني باألفكار

Osaamis- ja ammattikuvakortit työnhaun tueksi.
Competence and professional scope cards can be used in searching for work.
البطاقات بصورة إلجازة المهارات واإلجازة المهنية لدعم البحث عن عمل

Osaamiskortti
competence card

إجازة المهارات

Yhteistyöstä sovittu ___/___ 20_____

Yritys ________________________  lähtee mukaan Baana-hankkeeseen kehittämään 
maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden työllistämistä. Baana auttaa yritystä palkkaamaan 
maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä ja tukee yritystä työllistämispolun alkumetreillä yhdes-
sä yrityksen kanssa rakennettujen perehdytysmateriaalien ja -toimien avulla. Yhteistyökumppa-
nina saatte halutessanne logonne mukaan Baanan viestintään ja markkinointiin.

Allekirjoitukset:         __________________ ______________________
Nimenselvennykset:

oma-aloitteinen
resourceful

مستقل

aikatauluja noudattava
punctual

منضبط بالمواعيد

ahkera
hard-working

مجتهد

Hei työnhakija!

 Etsitkö töitä tai 
kiinnostaako sinua 

yrityksen perustaminen? 
Tule Baana-pisteeseen 

saamaan apua. 
Olemme avoinna 
ma-to klo 12-17. 

Löydät meidät 
Skanssin kauppakeskuksen 
yhteispalvelu Monitorista.

مرحبا أيها الباحث عن العمل!

Dear Job seeker! 
با درود کارجو!

Bästa arbetssökande!

سالو  خوازياری کار!

Shaqo-doone!
Уважаемый соискатель

((



sairaanhoitaja
nurse
ممرضة

lastentarhanopettaja
kindergarten teacher

معلم/ة رياض األطفال

opettaja
teacher

المعلم / المعلمة

koneistaja
machinist
مشغل ماكينة

insinööri
engineer

مهندس

it-asiantuntija
IT expert

خبير تكنولوجيا معلومات

tulkki
interpreter

مترجم / مترجمة

myyjä
cashier

بائع

hyllyttäjä
stock clerk

فني تركيب رفوف

varastotyöntekijä
warehouse worker

عامل مخزن

yrittäjä
entrepreuner
ممارس العمل الحر

keittiöapulainen
kitchen help

مساعد طباخ

Osaamis- ja ammattikuvakortit työnhaun tueksi.

Competence and professional scope cards can be used in searching for work.

البطاقات بصورة إلجازة المهارات واإلجازة المهنية لدعم البحث عن عمل

ammattikortti
professional card

إجازة مهنية

Yhteistyöstä sovittu ___/___ 20_____

Yritys ________________________  lähtee mukaan Baana-hankkeeseen kehittämään 
maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden työllistämistä. Baana auttaa yritystä palkkaamaan 
maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä ja tukee yritystä työllistämispolun alkumetreillä yhdes-
sä yrityksen kanssa rakennettujen perehdytysmateriaalien ja -toimien avulla. Yhteistyökumppa-
nina saatte halutessanne logonne mukaan Baanan viestintään ja markkinointiin.

Allekirjoitukset:         __________________ ______________________
Nimenselvennykset:

lääkäri
doctor
طبيب

lähihoitaja
practical nurse
مساعد الممرضة

sähköasentaja
electrician
فني كهربائي

Hei työnhakija!

 Etsitkö töitä tai 
kiinnostaako sinua 

yrityksen perustaminen? 
Tule Baana-pisteeseen 

saamaan apua. 
Olemme avoinna 
ma-to klo 12-17. 

Löydät meidät 
Skanssin kauppakeskuksen 
yhteispalvelu Monitorista.

مرحبا أيها الباحث عن العمل!

Dear Job seeker! 
با درود کارجو!

Bästa arbetssökande!

سالو  خوازياری کار!

Shaqo-doone!
Уважаемый соискатель

12 + 11

tulkki
interpreter

€

siivoja
cleaner

عامل تنظيف

puutarhatyöntekijä
gardener’s assistant

عامل حديقة

pesulatyöntekijä
laundry worker

عامل مغسلة

graafinen suunnittelija
graphic designer

مصمم جرافيك

ompelija
sewer

خياط/خياطة



pikaruokatyöntekijä
fast-food worker

موظف في مطعم أكالت سريعة

parturikampajaa
hairdresser
مصفف شعر

rengasasentaja
tyre fitter

فني تبديل إطارات

autonasentaja
motor mechanic

ميكانيكي سيارات

autonkuljettaja
driver
سائق

kiinteistönhoitaja
janitor

را يعالعقار

maalari
painter

نّقاش

rakennusapulainen
construction worker’s assistant

مساعد بناء

terminaalityöntekijä
terminal worker

عامل محطة

muuttotyöntekijä
mover

عامل شحن أثاث

tutkija
researcher

باحث

kokki
cook
طاهي

tarjoilija
waiter
نادل/نادلة

autonpesijä
car washer

عامل غسيل سيارات

hitsaaja
welder
عامل لحام

€€€

muurari
mason

بَناء

Osaamis- ja ammattikuvakortit työnhaun tueksi.

Competence and professional scope cards can be used in searching for work.

البطاقات بصورة إلجازة المهارات واإلجازة المهنية لدعم البحث عن عمل

ammattikortti
professional card

إجازة مهنية

Yhteistyöstä sovittu ___/___ 20_____

Yritys ________________________  lähtee mukaan Baana-hankkeeseen kehittämään 
maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden työllistämistä. Baana auttaa yritystä palkkaamaan 
maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä ja tukee yritystä työllistämispolun alkumetreillä yhdes-
sä yrityksen kanssa rakennettujen perehdytysmateriaalien ja -toimien avulla. Yhteistyökumppa-
nina saatte halutessanne logonne mukaan Baanan viestintään ja markkinointiin.

Allekirjoitukset:         __________________ ______________________
Nimenselvennykset:

Hei työnhakija!

 Etsitkö töitä tai 
kiinnostaako sinua 

yrityksen perustaminen? 
Tule Baana-pisteeseen 

saamaan apua. 
Olemme avoinna 
ma-to klo 12-17. 

Löydät meidät 
Skanssin kauppakeskuksen 
yhteispalvelu Monitorista.

مرحبا أيها الباحث عن العمل!

Dear Job seeker! 
با درود کارجو!

Bästa arbetssökande!

سالو  خوازياری کار!

Shaqo-doone!
Уважаемый соискатель

pakkaaja
packager
عامل تعبئة

koordinaattori
coordinator

منسق

54 kuvakorttia työnhaun tueksi!

Osaamis- ja ammattikortit on suunniteltu 
ohjaus- ja neuvontatyön tueksi. Niitä voi käyttää esimerkiksi 

työnhaun, osaamisen kartoittamisen 
ja urasuunnittelun apuna. 

Kortit on kehitetty osana Baana - verkostomainen 
rekrytointimalli maahanmuuttajien työllistymiseen -hanketta. 
Hankkeen tavoitteena on ollut purkaa työllistymisen esteitä ja 

luoda maahanmuuttajille konkreettisia väyliä työelämään ja 
yrittäjyyteen. 


