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www.eksjo.se/jobbmassa

Jobb- och utbildningsmässan 2018
Information till arbetsgivare
Den 23-24 mars 2018 följer Eksjö kommun upp 2016 års lyckade jobbmässa med en mer omfattande jobboch utbildningsmässa. Då är du som arbetsgivare varmt välkommen till två mässdagar då du får möjlighet
att träffa både studerande och arbetssökande med varierande utbildningsbakgrund som vill möta upp ditt
kompetensbehov.
Syftet med Jobb- och utbildningsmässan är att skapa
en mötesplats för arbetsgivare, utbildningsanordnare,
studerande och arbetssökande. Målet är att säkra
behovet av arbetskraft med rätt kompetens på lång
sikt, stärka det lokala arbetslivet och därmed också öka
inflyttningen till Eksjö kommun.
Två dagar
Nytt för 2018 års mässa är att den kommer att pågå
i två dagar. På fredagen bjuder vi in elever från Eksjö
kommuns grund- och gymnasieskolor med syfte att
inspirera inför framtida yrkesval. På lördagen är
mässan öppen för alla som söker eller vill byta arbete,
eller vill ha studievägledning. Mässan kommer att vara
öppen klockan 10–15 båda dagarna.
Marknadsföring?
För att ni som arbetsgivare ska kunna träffa personer

med olika kompetenser och erfarenheter kommer vi
att genomföra flera olika marknadsföringsaktiviteter.
Jobb- och utbildningsmässan kommer att marknadsföras på Eksjö kommuns webbplats, via annonsering
och affischering på strategiska platser, samt via
butikstv-reklam och pressinformation. Vi kommer
även att arbeta aktivt med att söka upp och informera
studerande på bland annat högskolor, universitet
och yrkeshögskolor om mässan. Vår avsikt är att också
erbjuda studerande vid högskolor och universitet bussresor till mässan.
Förbered ert deltagande
Förbered ert deltagande på mässan väl. Fundera på vad
ni vill få ut av ert deltagande och vilka ni vill locka till
just er monter. Fundera även på hur ni kan marknadsföra ert deltagande på mässan i era egna marknadsföringskanaler.

Vi erbjuder två storlekar på montrar; en större på
4 x 2 meter och en mindre på 2 x 1 meter.
I grundpaketet för båda monterstorlekarna ingår en
bakre montervägg och två sidor, ett barbord, en barstol,
samt tillgång till eluttag och wifi. Utöver detta ingår i
grundpaketet förmiddags- och eftermiddagsfika och
lunch för två personer under båda dagarna.

Monterpaket

ed
en m
m
m
Välko okning!
din b

Grundpaket, kostnad:
Monter 4 x 2 meter: 6 000 kr exkl. moms för två dagar
Monter 2 x 1 meter: 4 000 kr exkl. moms för två dagar

Boka monterplats
Kontakta Marcus Axelsson, telefon 0381-361 02 eller via e-post,
marcus.axelsson@eksjo.se, för mer information och bokning.

