ARBEJDSKRAFTMESSE
MØD OP MOD 300-400 POTENTIELLE NYE MEDARBEJDERE

der allerede nu eller i nær fremtid er klar til at komme i job – måske hos dig.
Vi mødes på Jammerbugt Arbejdskraftmesse den 14. marts 2019.

PROGRAM
14.00 Velkomst
v/Brian Bertelsen, formand for
Erhvervs- og Turistrådet

14.05 Indledning
v/Borgmester
Mogens Christen Gade

Kære virksomhed!

Torsdag den 14. marts indbyder Vækst Jammerbugt og Virksomhedsservice i Jobcentret
til arbejdskraftmesse. På messen har du mulighed for at møde nye medarbejderprofiler
– både med lang og kort uddannelse, som er klar til at starte job – måske lige netop hos
dig.

Din virksomhed får mulighed for at møde
9 300-400 ledige og kommende dimittender der ønsker at få et job.
9 Erhvervskonsulenter fra det lokale erhvervskontor, der formidler viden samarbejder.
9 Jobcenter Jammerbugt, med tilbud til virksomheder der ønsker hjælp til rekruttering
9 Og derudover en masse netværk, netværk og netværk med 20-30 andre virksomheder

14.15 Tidl. håndboldspiller
Rikke Nielsen Hvorfor skal jeg

Jammerbugt Arbejdskraftmesse henvender sig
til virksomheder, der

selv pakke den taske?

Har behov for arbejdskraft og (måske) netop nu og i nær fremtid har ledige job, der skal

15.00 Standene åbner
16.00 Interview på scenen

besættes.

Set-up for dig og din virksomhed
Vi stiller en gratis stand til rådighed, hvor du har mulighed for at præsentere din

om ansættelse, rekruttering og

virksomhed og jeres produkter/ydelser. Alt du skal gøre, er at møde op og være klar

efteruddannelse

til at møde ledige, som kommer med et udfyldt CV - og som er klar til at møde dig.

17.00 Afrunding og tak for i
dag v/Morten Klessen, formand

Praktiske oplysninger

for beskæftigelsesudvalget

DELTAGELSE
ER GRATIS

Du medbringer selv roll-up, standpersonale og materiale til udlevering.

Tid/sted: Torsdag den 14. marts 2019 kl. 14-17, DGI Huset, Jens Møllersvej 4, 9440 Aabybro. Kontakt for spørgsmål og bestilling af (gratis) standplads: Messeansvarlig hos
Jobcenter Jammerbugt, Peter Mortensen, pmn@jammerbugt.dk tlf.: 4191 1484. Kort over
messeområdet, med standplacering og praktiske detaljer fremsendes ca. en uge inden
arrangementet.

Læs mere om Jammerbugt Arbejdskraftmesse 2019 på
http://vaekst.jammerbugt.dk/erhverv/jammerbugt-arbejdskraftmesse-2019

Kontakt os og hør mere:

Jobcenter Jammerbugt
Borgervænget 12 · 9460 Brovst · Tlf. 7257 8990

VÆKST
JAMMERBUGT

