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Inbjudan till årets stora rekryteringsmässa i Luleå den 28 februari 

Chans att hitta drömjobbet på mässan i Luleå 
Den 28 februari har alla i Luleå-området som är intresserade av att 
hitta sitt drömjobb eller byta karriär chansen på årets stora 
rekryteringsmässa i Luleå Energi Arena. 

Arbetsförmedlingen i Luleå arrangerar flera rekryteringsträffar varje år. Detta är den 
största och brukar locka fler än 4 000 besökare. De arbetsgivare som finns på plats 
erbjuder tillsammans cirka 1 500 lediga jobb. Ett bra tillfälle för alla som vill träffa en 
arbetsgivare och marknadsföra sig själv. Nytt för i år är att besökarna kan boka 
möten eller speeddejta med arbetsgivarna. I Arbetsförmedlingens monter kan man 
också träffa den sociala roboten @RobinFurhatHood och diskutera kring olika 
användningssätt av Virtual reality. 

– Rekryteringsträffar har stor betydelse som mötesplatser. Du möter arbetsgivare 
med ett uttalat rekryteringsbehov öga mot öga under enkla förhållanden. Det är ett 
jättebra sätt för både arbetsgivare och sökande att skapa sig en bild av varandra. Och 
det här drar alltid mycket folk, säger Daniel Nilsson, arbetsförmedlingschef i Luleå 
Boden. 

Mässa ett utmärkt tillfälle 

På onsdag den 28 februari kommer över 100 företag från olika branscher att finnas 
på plats i Luleå Energi Arena mellan klockan 12 och 15. De söker personal för heltids- 
och deltidsjobb, men även till sommarens behov. Bland de arbetsgivare som anmält 
sig kan nämnas Region Norrbotten, BDX, Duroc, Snells Entreprenad, Systembolaget, 
Allstar, Lunet, Sogeti, SSAB och Luleå kommun. 

– Luleå växer och det skapas många nya jobb i såväl privat som offentlig sektor. 
Mässan är ett utmärkt tillfälle för den som söker jobb att skapa kontakt med en 
arbetsgivare, säger Niklas Nordström, kommunalråd i Luleå. Kommunen i sig självt 
är en attraktiv arbetsgivare i viktiga yrken och även vi söker många nya medarbetare 
löpande. 

En viktig roll som mötesplats 

– Luleå arbetar aktivt för att våra utrikesfödda medborgare ska ha ett jobb. 
Integrationen av de som kommit till Luleå under senare tid är en nyckel till framgång 
som jag hoppas näringslivet fullt ut delar, säger Lenita Ericson, kommunalråd och 
ansvarig för integrationsfrågor. Här kan mässan spela en viktig roll som mötesplats 
och snabbspår till arbete. 

Massmedia är välkomna att delta under dagen. 

Tid: Onsdag den 28 februari, klockan 12-15 

Plats: Luleå Energi Arena, Luleå 
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