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                                                                            ARBETSFÖRMEDLINGEN  
Vi medverkar till att arbetsgivare får arbetskraft och arbetssökande jobb.  

Ring oss på 0771-600 000 eller besök närmaste arbetsförmedling.   
arbetsformedlingen.se 

 

Inbjudan till jobbmässa i Kalmar den 9 mars 

Arbetsgivare erbjuder 2 000 jobb  
Den 9 mars arrangerar Arbetsförmedlingen för andra gången en stor 
jobbmässa på Guldfågeln Arena i Kalmar. Mässan riktar sig till alla som söker 
sommarjobb och tillsvidareanställningar.   

Ett femtiotal arbetsgivare från bland annat branscherna vård och omsorg, hotell, restaurang, 
försäljning, industri, fordon, transport, lokalvård, kundtjänst och bygg kommer att finnas på 
plats i Guldfågeln Arena för att berätta om sina verksamheter och träffa dem som söker jobb. 
Totalt är det cirka 2 000 jobb som ska tillsättas. Arbetsgivarna söker bland annat 
kundtjänstmedarbetare, busschaufförer, servitriser, kockar, undersköterskor, 
omsorgsassistenter, personliga assistenter och lokalvårdare. 
 
Hög tid att söka sommarjobb nu 
Jobbmässan riktar sig till alla som söker sommarjobb och tillsvidareanställningar i Kalmar, 
Torsås, Nybro och Emmaboda kommuner samt på Öland. Ett gott råd till dem som besöker 
rekryteringsmässan är att ta med sig många exemplar av sitt cv med tydliga kontaktuppgifter 
för att lämna till arbetsgivare. 

– Det är bra att vara ute i god tid och söka sommarjobb redan nu. Eftersom konkurrensen 
om arbetskraften är stor annonserar arbetsgivarna om sina sommarjobb allt tidigare, säger 
Sofia Toremalm, företagsrådgivare på Arbetsförmedlingen Kalmar. 

Det här är andra gången Arbetsförmedlingen arrangerar en stor jobbmässa i Kalmar.  

– Förra årets mässa blev en stor succé med närmare 2 000 besökare. Vi väntar oss att 
intresset är lika stort i år, säger Sofia Toremalm. 

Ett bra sätt att mötas 
För arbetsgivare är jobbmässan en bra plattform för att berätta om sina rekryteringsbehov. 
– Den här formen av rekrytering, där den som söker jobb och den som söker medarbetare får 
träffas personligen, brukar vara uppskattad av alla. Det blir ett enklare möte och man får ett 
första intryck av varandra, säger Sofia Toremalm. 

Under jobbmässan finns det möjlighet att delta i föreläsningar om arbetsmarknadsutsikterna 
i Kalmarregionen och om hur man kan utveckla sin digitala förmåga genom utbildningar på 
internet.  

Media är välkomna att följa rekryteringsträffen den 9 mars.  

Tid: Fredag 9 mars klockan 10-15 

Plats: Guldfågeln Arena, Trångsundsvägen 40, Kalmar 

 
Kalmar 7 mars 2018 

För kommentarer: Sofia Toremalm, företagsrådgivare, Arbetsförmedlingen i Kalmar,  
010-487 04 42 

För information: Matilda Karlsson, kundresurs, Arbetsförmedlingen i Kalmar, 010-488 57 07                                                          

Presskontakt: Eva Sandström, press- och informationsansvarig, 010-488 87 43 
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