
Framtidsdagen i Hallstavik 2013

Över tio företag som behöver anställa personal besöker
Framtidsdagen i Hallstavik
Ta tillfället i akt och låt framtiden ta en ny vändning. Passa på att besöka Framtidsdagen nu på fredag den 19 april i Hallstavik.
Här finns företag som behöver anställa, information om hur du går tillväga vid start av eget företag samt om lokala utbildningar
som leder till arbete.

– Tanken med Framtidsdagen är bland annat att skapa tillfällen för arbetsgivare och arbetssökande att förutsättningslöst kunna mötas,
konstaterar Lennart Lundin arbetsförmedlingschef i Norrtälje. 
Han säger vidare:
– Den här dagen känns särskilt viktig i år med tanke på det varsel som i höstas drabbade Holmens pappersbruk och som har skapat ett behov
av att det tillkommer fler arbetstillfällen i området.

På plats i Hallstavik på fredag kommer ett tiotal rekryterande företag från Roslagen med omnejd att finnas. Dessa arbetsgivare söker bland
andra cafébiträden, städpersonal och byggjobbare. 
Utöver de företagen finns ytterligare ett tiotal arbetsgivare med på mässan som eventuellt har ett rekryteringsbehov.

Framtidsdagen är dock inte bara en rekryteringsträff utan besökarna kan också få veta mer om hur exempelvis Arbetsförmedlingen kan vara
ett stöd om man som arbetssökande har planer på att starta eget företag. 
Dessutom finns information om vilka lokala yrkesutbildningar som leder till arbete.

Detta är fjärde året som Framtidsdagen arrangeras. Bakom jobbmässan står Arbetsförmedlingen och Hallstaviksnätverket i samarbete med
Arbetslivsresurs, Nyföretagarcentrum, Pappers Avdelning 68 i Hallstavik samt Trygghetsrådet.

Tid: Fredag den 19 april 13-16

Plats: Folkets Hus, Centrumtorget, Hallstavik

Media är välkommen att delta!

För kommentarer: Lennart Lundin, arbetsförmedlingschef i Norrtälje, 010-486 68 01 
För information: Eva Söderman, arbetsförmedlare i Norrtälje, 010-486 94 97
Presskontakt: Maria Ahnér, 010-487 52 62

ARBETSFÖRMEDLINGEN

Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och arbetssökande jobb. 
Ring oss på 0771-600 000 eller besök närmaste arbetsförmedling. 
www.arbetsformedlingen.se


