
Två mässor på samma dag erbjuder massor av jobbmöjligheter i Fyrbodal

Jobbjakt i Tanum och Trollhättan i dag
9 mars blir en dag fylld av möten mellan arbetsgivare och arbetssökande i Fyrbodalsområdet. I dag arrangerar
Arbetsförmedlingen dels Sommarmässan i Trollhättan, dels Jobb- och utbildningsmässan på Tanum shoppingcenter.

Totalt är det över 50 arbetsgivare och utbildningsanordnare som ställer ut – de lediga jobben kan räknas i hundratal.

Förra veckan hölls Västsveriges största jobb- och utbildningsmässa i Uddevalla med över
3 400 besökare och 90 utställare.

Men det täcker inte behovet i Fyrbodalsområdet. Till dagens två mässor har 22 respektive 35 utställare anmält sig. I Tanums shoppingcenter
är flera företag inom besöksnäringen på plats för att ragga personal inför den stundande sommarsäsongen. I Trollhättan söker flera stora
arbetsgivare som till exempel NU-sjukvården och SCA i Lilla Edet sommarvikarier.

– Jobbmässor är ett bra forum där arbetsgivare och arbetssökande kan träffas på ett lätt sätt. För vissa är det lättare att söka jobb på det
viset än genom en skriven ansökan. Inget slår ett personligt möte, säger Jenny Råding, mässansvarig för Sommarmässan i Trollhättan.

Arbetsförmedlingen har bjudit in många arbetssökande till mässorna, men även allmänheten är välkommen för att kanske hitta sitt nästa
arbete eller rätt utbildning.

 

Fakta/Sommarmässan

Plats: Arbetsförmedlingen, Kungsgatan 49, Trollhättan

Datum: 9 mars

Tid: Klockan 13-15.30

Arrangör: Arbetsförmedlingen Trollhättan

För mer information, kontakta Jenny Råding 010-487 69 13

 

Fakta/Tanums jobb- och utbildningsmässa

Plats: Tanum shoppingcenter, vid E6, Tanumshede

Datum: 9 mars

Tid: Klockan 15-18

Arrangör: Arbetsförmedlingen och Tanum shoppingcenter

För mer information, kontakta Carina Fransson 010-486 31 56

För kommentarer:  Sommarmässan i Trollhättan; Jenny Råding 010-487 69 13
Jobb- och utbildningsmässan i Tanum;  Carina Fransson 010-486 31 56
Presskontakt: Olof Lönnehed, pressansvarig Arbetsförmedlingen 010-488 46 03

 

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och att arbetssökande kan få jobb. 
Ring oss på 0771-416 416 eller besök närmaste arbetsförmedling.
www.arbetsformedlingen.se


