
12 november Helsingborg

Jobba i Norden – information och lediga jobb på temadag i
Helsingborg
Helsingborg med jobb och utbildningar i våra nordiska grannländer. På plats finns Eures-rådgivare med specialkunskap om
Norge, Island och Finland/Åland, Öresund Direkt, Hotel- og restaurantskolen Köpenhamn och Arbetsförmedlingen Luftfart. 
Under hela eftermiddagen är det seminarier med information om olika länder och möjligheter.  Arbetsgivare som söker personal
är Proffice Aviation (kabin- och markpersonal), Skandinavisk Kompetensservice ( industrin och oljebranschen i Norge) och
Backup Helsepersonell (vårdjobb i Norge). 
Dessutom informerar Försäkringskassan om socialförsäkringen i Norden.

Mässan är öppen för alla och ett bra tips är att ta med aktuellt cv samt en kort presentation av dig själv.

Tid: Tisdag den 12 november kl 13– 16.
Plats: Arbetsförmedlingen Helsingborg, Södergatan 39, mässan hålls i lokal Helsingborg och seminarierna i lokal Helsingör

Aktuellt program finns på Arbetsförmedlingens hemsida

Deltagare (med reservation för sena ändringar)

Information om arbete och utbildningar

Eures-rådgivare med specialkunskap om Norge,      Island, Finland/Åland
Eures - specialister på europeisk      arbetsförmedling
Helsingborgs Lärcentrum - presenterar      yrkesutbildningarna inom Vuxenutbildningen
Your first EURES job - jobb för ungdomar i annat      EU-land
Öresund Direkt - dansk-svensk informationstjänst
Nordjobb - förmedlar bl a sommarjobb till      ungdomar
Hotel-og restaurantskolen Köpenhamn - dansk      lärlingsutbildning
Försäkringskassan - informerar om      socialförsäkringen i Norden
Arbetsförmedlingen Luftfart - hjälper företag att      rekrytera till flygplatser i Sverige
Arbetsförmedlingen Gruvnäring - hjälper företag      att rekrytera till gruvnäringen i Sverige

Arbetsgivare:

Backup Helsepersonell Norge - söker personal till      vården
Proffice Aviation - söker kabin- och markpersonal      till samtliga nordiska länder
Skandinavisk Kompetensservice - söker bl a      service- och underhållsmekaniker, lastbils- och bussmekaniker, ingenjörer,
     CNC-operatörer till Norge

Seminarier:

-         13.00–13.25 Nordjobb - dörren till Norden

-         13.30–13.45 Öresund Direkt – svensk-dansk informationstjänst

-         13.50–14.15 Hotel-og restaurantskolen Köpenhamn – dansk lärlingsutbildning

-         14.20–14.35 Leva och arbeta i Finland/Åland

-         14.40–15.10 Arbetsförmedlingen Luftfart – arbeta på flygplats

-         15.15–15.30 Leva och arbeta i Island

-         15.35–16.00 Leva och arbeta i Norge

För information: Tone Rambech   Bishop, Eures-rådgivare Arbetsförmedlingen Serviceyrken Helsingborg 010-487 16 01
Presskontakt: Lena Lithner Soutkari, 010-486 9720


