
1
Napauta kamerakuvaketta yläreunassa, valitse 
formaatti ja tämän jälkeen paina “Kuvaa video”.

Kuvaa video
Paina punaista nappia aloittaaksesi ja lopettaaksesi videokuvauksen. 
Valinnainen: Paina violettia nappia lisätäksesi käsikirjoituksen ruudulle.

2 Editoi

Kun olet kuvannut videon, voit leikata sitä. Voit esimerkiksi poistaa kohdat, joissa kurkotat kohti puhelintasi aloittaaksesi/lopetta-
aksesi tallennuksen. Napauta “Hyväksy“ siirtyäksesi videon aikajanalle. Aloita editointi klikkaamalla “Seuraava“.

Valitse elementti, jonka haluat 
lisätä ja klikkaa plus-nappia.

Punaisten pisteiden avulla voit määrittää elementin 
näkymisajan videolla. Napauta violettia ympyrää tallentaak-
sesi.

Skaalaa elementin kokoa 
nipistämällä. 

Tämän jälkeen voit muokata videon kansikuvaa. 
Kun olet valmis, klikkaa “Seuraava“ ladataksesi videon 
työpaikkailmoitukseen. Seuraa ohjeita ruudulla.

3 Liitä video Monsterin 
työpaikkailmoitukseen

Kun videon prosessointi on valmis, löydät sen Videokirjas-
tosta. Napauta “Julkaise Monsteriin“. 
Etsi haluamasi työpaikkailmoitus listalta ja klikkaa sitä 
liittääksesi videon siihen. 

Sovellus kysyy, onko työpaikkailmoi-
tus varmasti haluamasi. Jos haluat 
lisätä videon kyseiseen ilmoitukseen, 
paina “Julkaise“.

Video päivittyy ilmoitukseen auto-
maattisesti. Video näkyy max. 24 h 
kuluessa Monsterin sivulla ja mobiili-
sovelluksessa.
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Pidä viesti selkeänä
• Mieti, mitä haluat sanoa katsojalle; mitkä asiat 

ovat tärkeitä työnhakijan näkökulmasta?

Hyvin suunniteltu sisältö
• Tuo lisäarvoa työpaikkailmoitukseen:  

Esim. tulevien kollegojen, työtehtävien ja työtilo-
jen esittely videolla

• Älä pelkästään lue ääneen työpaikkailmoitusta
• Jätä varaa spontaanille ilmaisulle, sillä se lisää 

aitoutta
• Puhu omin sanoin

Harjoittele
• Käy hieman läpi etukäteen, mitä aiot sanoa, 

jotta tunnet olosi mukavaksi kameran edessä.

Vinkkejä videokuvaukseen
Hyvä valaistus

• Vastavalo vaikeuttaa kohteen näkemistä
• Liian kirkas valo voi “polttaa puhki”  

vaaleat alueet 

Kiinnitä huomiota sijaintiin
• Älä näytä salassa pidettävää tietoa
• Etsi viihtyisän näköinen kuvauspaikka
• Siisti sotkuiset alueet ja huomioi  

heijastavat pinnat 

Mieti kuvan rajaus
• Kuvaa vain vaakatasossa
• Lähikuvissa pidä kamera silmiesi tasolla

Käsikirjoitus

o  Hyvin suunniteltu sisältö (tarkkaan mietitty viesti)
o  Puhtaaksi kirjoitettu ja lähetetty puhelimeen
o  Jätetty varaa spontaanille ilmaisulle

Tarkistuslista rekrytointivideon kuvausta varten

Logot ja kuvat

o  Ladattu puhelimeen käyttövalmiiksi
o  Logoissa kannattaa olla läpinäkyvä tausta 
o  Resoluutio min. 300 dpi parhaan laadun      
takaamiseksi

Huomioi yrityksesi brändiohjeet

o Käyttämäsi kuvat ja logot ovat yrityksesi ilmeen 
mukaisia.

Videon alku- ja loppuplanssit

o  Voit halutessasi lisätä videoon brändisi mukaiset  
     alku- ja loppukuvat (tai animaatiot).
     Muista ladata ne valmiiksi puhelimeesi.

Sijainti

o  Hyvä valaistus (ei vastavaloa tai liian kirkasta)
o  Ei taustahälyä
o  Viihtyisä, rauhallinen ympäristö, jossa voit  
puhua rauhassa

Puhelin kuvausvalmiudessa

o Sovellus kysyy automaattisesti lupaa kameran ja 
äänen käyttöön. 
Voit myös antaa luvat sovellusasetuksissa:   
Asetukset > Monster Studios > Salli kameran käyttö

Vinkkejä sisällön suunnitteluun
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