Jobb- & praktikmässa
20 april
Nu har du som företagare möjlighet att medverka vid Knivstas första jobb- och praktikmässa
Marma Gård Företagsby den 20 april kl. 10-14.
Din möjlighet
Jobb - och praktikmässan är ett unikt tillfälle för dig
som arbetsgivare att få träffa många sökande som
letar efter någon form av praktik eller anställning. Går
du i tankarna att det vore bra med en extra resurs
under några timmar i veckan, eller faktiskt har ett
konkret rekryteringsbehov, då är det här ett tillfälle du
inte får missa.
Ny mötesplats
Det lokala näringslivet, Knivsta kommun och
Arbetsförmedlingen har tillsammans tagit initiativ till
att skapa en mötesplats där intresserade företag och
arbetssökande kan mötas förutsättningslöst. Ta
chansen att även göra en viktig insats för både
lokalsamhället och för enskilda individer som av olika
anledningar har det tuffare än andra att ta sig in på
arbetsmarknaden. Samtidigt som du faktiskt kan hitta
din nästa stjärnmedarbetare, få ett par extra händer
under en period, eller bistå som handledare för någon
som behöver en språk- eller arbetspraktik.
Programmet i stort
Mässan pågår kl 10 -14, det fungerar även att
medverka del av dagen. Deltagandet är kostnadsfritt.
Du har möjlighet att exponera ditt företag under
mässan med en rollup eller något liknande. Bord och
stolar ﬁnns på Marma Gård att låna och det ﬁnns fri
tillgång till WiFi.

Arbetsförmedlingen ﬁnns på plats för att informera
och svara på frågor om vilka olika stödmedel som
ﬁnns att tillgå till dig som företagare. De stöttar dig
även inför mässan, om du har ett speciﬁkt
rekryteringsbehov, genom att i förväg matcha
lämpliga kandidater.
De sökande kommer under mässan att kunna delta i
aktiviteter som CV-skola, inspirationsföreläsning samt
hur man kan använda sociala medier som stöd när
man söker arbete eller praktik.
Transport och lunch
Det kommer att ﬁnnas en gratis buss för deltagare till
mässan, som kör skytteltraﬁk mellan Marma Gård
Företagsby och Knivsta, under hela tiden mässan
pågår.
För alla närvarande kommer det att ﬁnnas lunch till
självkostnadspris i form av nygrillade hamburgare och
vegetariskt alternativ samt ﬁka. Mike´s Bar &
Brasserie ställer upp med personal för lunchen.
Anmäl ditt intresse senast 28 mars till:
souﬁan.seddiki@arbetsformedlingen.se
Har du andra idéer kring din medverkan, kontakta;
pernilla.westerback@knivsta.se

Samarbetspartners och sponsorer för mässan

