
Många taxiföretag från Skaraborg har stora anställningsbehov

Gott om jobb för taxiförare i Skaraborg
I morgon, tisdag, bjuder Branschråd Taxi Skaraborg in till rekryteringsmässa på Arbetsförmedlingen i Skövde.

Flera företag inom taxinäringen medverkar och totalt handlar det om drygt 40 lediga platser som behöver tillsättas i dagsläget.

Det finns en stor efterfrågan på taxiförare och många taxiföretag i Skaraborg har svårt att hitta förare med den kompetens som behövs i yrket.

Rekryteringsmässan ger möjlighet för arbetsgivare och arbetssökande att träffas på ett enkelt och avslappnat sätt.

Dessutom finns Arbetsförmedlingen och Yrkesakademin på plats och informerar om den arbetsmarknadsutbildning till taxiförare som startar i
Skövde i höst.

Taxiföretagen i Skaraborg har upplevt svårigheter att få tag i förare en längre tid nu. Genom att bilda branschrådet Taxi Skaraborg i ett
samarbete mellan Västtrafik, Skaraborgs kommunalförbund, Arbetsförmedlingen och representerade trafikföretag vill man nå bättre
kompetensförsörjning i taxibranschen genom att jobba med olika aktiviteter. Rekryteringsmässan är en av dessa aktiviteter.

– Det är väldigt bra att vi kan samverka i ett branschråd för att försöka lösa bristen på taxiförare i Skaraborg, säger branschrådets ordförande
Linda Lawrence Brown.

Skolskjutsar, sjukresor och färdtjänst hör till de viktiga uppdrag som till stor del utförs av taxiföretagen i Skaraborg, på uppdrag av Västtrafik.

Till mässan bjuder Arbetsförmedlingen in arbetssökande som kan vara aktuella att ta del av en arbetsmarknadsutbildning men taximässan är
även öppen för andra personer som inte är inskrivna arbetssökande men som är intresserade av att veta mer om taxibranschen.
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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


