
         

Pitchaaminen – myy osaamisesi nopeasti videolla 

Sinä minuutissa! 

Työnhaussa puhutaan nyt erottautumisesta ehkä enemmän kuin koskaan. Video-hakemus 
on yksi hyvä tapa antaa rekrytoijalle mahdollisuus tutustua persoonaasi heti 
rekrytointiprosessin alussa, ja se saattaa jopa auttaa sinut työhaastatteluun saakka.  

1. Mieti, mitä haluat sanoa ja sano se noin minuutissa. 
Kirjoita puhe ylös tai tee jonkinlainen käsikirjoitus. Kerro miksi olet sopiva hakemaasi työhön, kerro 
rohkeasti missä olet hyvä ja miksi olet juuri kyseisestä paikasta kiinnostunut. Nyt on aika kehua 
itseäsi ja tuoda osaamisesi esille! 

2. Tee valmistelut huolella. 
Valitse selkeä tausta ja sopivasti laadukas kamera. Älypuhelimissa on jo riittävän hyvät kamerat 
tällaisen videon kuvaamiseksi. Varmista, ettei sinua häiritä kesken kuvauksen.  

3. Räätälöi puhe kuulijalle, älä itsellesi.   
Videon tarkoitus on tuoda juuri sinun persoonasi esiin, mutta sen pitää myös puhutella kuulijaa. 
Jos esimerkiksi puhut nopeasti, hidasta tahtia tai jos käytät paljon täytesanoja (niin kuin, tuota niin, 
tavallaan, itse asiassa) karsi ne pois.  

4. Tarkastele esiintymistäsi kriittisesti. 
Jos näpräät koko ajan jotain, näytät siltä, ettet keskity. Laita vaikka kädet selän taakse, niin et 
esimerkiksi haro videolla hiuksiasi. Tarkista myös mahdolliset maneerisi, kuten silmien räpyttely. 

5. Hymyile. 
Hymyilystä tulee aina hyvä fiilis ja useimmiten hymy tarttuu myös katselijaan.  

6. Ole skarppina. 
Kanna itsesi hyvin ja ryhdikkäästi. Pukeudu tyylillesi uskollisesti, mutta hakemasi paikka huomioon 
ottaen.   

7. Valaise, asettele, rajaa ja fokusoi. 
Päivänvalo on kaikkein kaunein valo, johon ei kiinnitä liikaa huomiota. Varmista myös äänen laatu, 
ja hylkää otokset, joiden taustalla kuuluu ylimääräistä kolinaa.  

8. Kuvaa video yhdellä otolla. 
Harjoittele niin hyvin, että saat videon kerralla purkkiin. Annat hyvän kuvan, kun pystyt luontevasti 
kertomaan itsestäsi keskeytyksettä. 

9. Editoi hiukan. 
Poista videolta ne hetket kun saavut kameran eteen laittamaan nauhoitusta päälle, tai kun lähdet 
sammuttamaan nauhoituksen. Lisää videolle esimerkiksi nimesi siten, että se näkyy koko videon 
keston ajan. Voit myös tehdä pientä värikorjailua, mutta mitään ekstrakikkoja ei tarvita. Lataa video 
esim. Youtubeen. YoutubeEditor on hyvä työkalu editointiin tai puhelimen oma sovellus.  

10. Lähetä. 
Kun videosi on valmis, liitä linkki joko suoraan sähköpostiviestiin tai upota video suoraan 
kirjalliseen ansioluetteloosi. 


