
Vill du Veta mer? 
Arbetsgivare, kontakta: 
Marie Lövgren, 010-486 66 85 eller 
Susanne Klintestam, 010-487 58 27. 

För utställare med önskemål som exempelvis 
broschyrställ, hyllor med mera går det bra att 
vända sig till Svenska Mässan, 031-708 86 13

Välkommen till årets Jobbmässa som  
äger rum på Svenska Mässan i Göteborg  
tisdagen den 18 februari 14.00-19.00 och  
onsdagen den 19 februari 10.00-16.00.

Jobbmässan 2014 blir den femte stora mässan 
Arbetsförmedlingen arrangerar i Göteborg. 
2013 deltog cirka 80 utställare och närmare  
10 000 personer besökte mässan.

SyFtet är:

•	 att ge dig som arbetsgivare möjlighet att 
träffa många framtida medarbetare

•	 att ge dig som utbildningsanordnare 
möjlighet att marknadsföra dina 
yrkesutbildningar

•	 att stimulera till ökad sysselsättning och 
tillväxt i Göteborgsregionen, både på kort 
och lång sikt

•	 att skapa en mötesplats för 
arbetsmarknadens olika aktörer

JOBBMÄSSAN
med utbildningsanordnare

svenska 
mässan 

18-19 februari 
2014



Jobbmässan 2014 vänder sig till arbetsgivare 
som på kort eller lång sikt behöver 
rekrytera medarbetare samt till reguljära 
utbildningsanordnare inom yrkesutbildningar.

Utställningsinformation
Utställningskostnad 5.900 kr exkl. moms/modul 
för två dagars medverkan.
seminarium: 500 kr exkl. moms.

i utställningspriset ingår:
•	 öppen utställningsmodul utan väggar 

(ca 6-8 kvm) maxhöjd 2,5 meter

•	 ett ståbord och två stolar

•	 matta

•	 trådlöst internet

•	 eluttag

•	 2 st mingeltallrikar till mingelkvällen  
den 18 februari

Vill du Veta mer? 
arbetsgivare, kontakta: 
marie lövgren, 010-486 66 85 eller 
susanne Klintestam, 010-487 58 27. 

för utställare med önskemål som exempelvis 
broschyrställ, hyllor med mera går det bra att 
vända sig till svenska mässan, 031-708 86 13
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Kenneth Ardehed, 
GR Göteborgsregionens kommunförbund:
- Arbetsförmedlingens Jobbmässa, med fokus på jobb, är ett vasst 

tillfälle för arbetssökande att dels få information från rekryterande 

företag och branscher om vilka jobb som finns, och vilka 

kvalifikationer som man behöver inom olika yrken, samtidigt som vi 

som regionala anordnare av yrkesutbildningar får ett utmärkt tillfälle 

att snabbt kunna svara upp med informationer om utbildningsvägar 

som leder till att man får rätt kompetens och kunnande för de aktuella 

jobben. 

Anki Nord, SYKES Sweden AB:
– Vi inledde rekrytering till vårt nya Callcenter på Lindholmen 

under Jobbmässan, något som visade sig vara mycket lyckat drag. 

Från det att portarna öppnade tills de slog igen var det en strid 

ström med arbetssökande hos oss, många pålästa om företaget 

samt förbredda med CV och personligt brev. Vi följde upp mässan 

med rekryteringsdagar och många av de vi träffade på mässan 

jobbar idag hos oss. 

Leif Andersson, LO Göteborg:
–2014-års mässa blir den femte för oss. Vi har varit med alla åren och 

känner att vi gör nytta. Vi möter väldigt många, både unga och lite äldre, 

som vill veta mer om vad som gäller när man får ett jobb.

Karl Petter Arvesen, DIPLOM IS:
–Vi anställde 25 chaufförer på Jobbmässsan 

2013. Två hektiska dagar som gav mycket bra 

resultat. Därför har vi faktiskt redan anmält oss till 

Jobbmässan 2014.

Några röster från 2013 års Jobbmässa



Datum och tider för JOBBMÄSSAN
Tisdagen den 18 februari 14.00-19.00
Onsdagen den 19 februari 10.00-16.00

Medverkande
Mässan vänder sig till arbetsgivare som 
på kort eller lång sikt behöver rekrytera
samt till reguljära utbildningsanordnare inom 
yrkesutbildningar.

Utställningsinformation
Utställningskostnad 5.900 kr exkl. moms/modul 
för två dagars medverkan. 
Seminarium: 500 kronor exkl moms.

 
I utställningspriset ingår:
•	 öppen utställningsmodul utan väggar 

(ca 6-8 kvm) maxhöjd 2,5 meter
•	 ett ståbord och två stolar
•	 matta
•	 trådlöst internet
•	 eluttag
•	 2 stycken mingeltallrikar/modul. (För kvälls-

mingel den 18 februari).

För utställare med önskemål som exempelvis 
broschyrställ, hyllor med mera går det bra att vända 
sig till Svenska Mässan, 031-708 86 13

Vill du vara säker på en plats - anmäl dig direkt!        OBS! Anmälan är bindande.

Företag/organisation/myndighet (fullständigt namn för publicering):............................................................................. 
Organisationsnummer:......................................................................................................................................................... 
Faktureringsadress:...............................................................................................................................................................

Vi beställer:...........................stycken moduler (5.900:-/styck). 

Vi vill hålla seminarium JA q NEJ q (500:-/seminarium)

För arbetsgivare: Vi söker personal inom följande yrken:....................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

Uppskattat antal rekryteringar:............................................................................................................................................

För utbildningsanordnare: Vi utbildar inom föjande yrken:................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

Kontaktperson:.............................................................E-post:..............................................................................................

Telefon:...................................................................................................................................................................................

Underskrift:...................................................................Datum:.............................................................................................

Namnförtydligande:...............................................................................................................................................................

Anmälan skickas till: Arbetsförmedlingen, Samordningen, Box 2250, 403 14 Göteborg
eller goteborg-samordningskontoret@arbetsformedlingen.se

Välkommen med din anmälan!

ANMÄLAN FÖR UTSTÄLLARE

JOBBMÄSSAN
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