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Tid Älvsborg A 
 

Älvsborg B 
 

Åsunden Hofsnäs 
 

Hörnan 
 

10.15 Arbeta i Norge – Nyfiken på jobb i 
Norge? En grundläggande 
information om hur du hittar och 
söker arbete i Norge. 

Ditt Första Eures Jobb – EU-program för 
dig mellan 18-35 år som kan ge dig 
ekonomiskt stöd för att kunna ta jobb i ett 
annat EU-land. 

Skatteverket informerar – Vad 
händer med skatt och 
folkbokföring vid arbete 
utomlands? 
 

Europa Direkt - Det finns fler vägar 
ut i världen – Om att jobba som 
Volontär i ett annat land. 

11.00 Vill du jobba med säkerhet på 
Gardemoens Flygplats? – 
Nokas Aviation Security AS 

Storyteller - Mays Raouf som berättar om 
sina erfarenheter av arbete i England och 
Norge. 

Jobb inom Luftfart och arbeta på 
flygplats – Arbetsförmedlingen 
Luftfart berättar om arbetstillfällen 
och möjligheter. 

Arbetsförmedlingen informerar- 
Resebidrag, hur du möjligheter till 
stöd och jobben utomlands på 
hemsidan, platsbanken med mera. 

11.45 Försvarsmakten – Undersök om 
jobbmöjligheterna inom försvaret 
kan vara något för dig! Vilka 
tjänster finns det? 
 

Vill du jobba på Business Support Center i 
Europa? – Få information om hur du hittar 
support/kundtjänst-jobbet för dig och hur 
du söker det. 

Transcom World Wide - 
Kundtjänst- och säljjobb i Lettland. 

Grensetjänsten - Vad ska man tänka 
på och hur fungerar det om man ska 
jobba i Norge? 

12.30 Working in Denmark - Vad finns 
det för jobbmöjligheter i 
Danmark? 

Salesgroup Barcelona - uppsökande 
säljjobb i Spanien 

Lärlingsutbildning i Danmark och 
arbetsmöjligheter - Visste du att 
man kan gå lärlingsutbildning i 
Danmark med lön under största 
delen av utbildningstiden? 

Europa Direkt - Det finns fler vägar 
ut i världen – Om att jobba som 
Volontär i ett annat land. 

13.15 Arbeta i Norge – Nyfiken på jobb i 
Norge? En grundläggande 
information om hur du hittar och 
söker arbete i Norge. 

Säsongs-/Entertainersjobb i Europa – Vad 
krävs det för att få ett säsongsjobb 
egentligen och hur hittar man rätt? 

Jobb inom Luftfart och arbeta på 
flygplats – Arbetsförmedlingen 
Luftfart berättar om arbetstillfällen 
och möjligheter. 

Transcom World Wide - Kundtjänst 
och säljjobb i Lettland. 

14.00 Vill du jobba med säkerhet på 
Gardemoens Flygplats? – 
Nokas Aviation Security AS 

Working in Denmark - Vad finns det för 
jobbmöjligheter i Danmark? 

Lärlingsutbildning i Danmark och 
arbetsmöjligheter Visste du att 
man kan gå lärlingsutbildning i 
Danmark med lön under största 
delen av utbildningstiden? 

Grensetjänsten- Vad ska man tänka 
på och hur fungerar det om man ska 
jobba i Norge? 

14.45 Försvarsmakten – Undersök om 
jobbmöjlighetera inom försvaret 
kan vara något för dig! Vilka 
tjänster finns det? 
 

Vill du jobba på Business Support Center i 
Europa? – Få information om hur du hittar 
support/kundtjänst-jobbet för dig och hur 
du söker det. 

Skatteverket informerar – Vad 
händer med skatt och 
folkbokföring vid arbete 
utomlands? 
 

Arbetsförmedlingen informerar- 
Resebidrag, hur du möjligheter till 
stöd och jobben utomlands på 
hemsidan, platsbanken med mera. 
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Transcom - kundtjänst och säljjobb i Lettland  https://www.transcom.com/ 

Salesgroup Barcelona - uppsökande säljjobb i Spanien http://salesgroup.dk/ 

Nokas Aviation Security AS - Arbete inom säkerhet på  https://www.nokas.no/ 

Gardemoens Flygplats i Norge.  

Eures-rådgivare representerar företaget på plats. 

 

Arbetsförmedlingen Luftfart - Jobb inom Luftfart och arbeta på flygplats – berättar om arbetstillfällen och möjligheter  

Business Support Centre – Arbeta utomlands med t.ex. kundtjänst och IT-support 

Ditt första Eures Jobb – Ekonomiskt stöd för dig mellan 18-35 år som söker arbete inom EU 

Europa Direkt - Volontärjobb både inom och utanför Europa 

Försvarsmakten - Undersök om jobbmöjlighetera inom försvaret kan vara något för dig! Vilka tjänster finns det? 

Grensetjänsten Norge/Sverige - Konkret information om vad bör du tänka på om du ska jobba i Norge 

Lärlingsutbildningar i Danmark – Studera med lön under största delen av utbildningstiden 

Skatteverket- Vad händer med skatt och folkbokföring vid arbete utomlands? 

Studyabroad – Information om utlandsstudier 

Säsongsjobb i Europa – Arbete inom t.ex. jordbruk, turistbranschen och fjällanläggningar 

Working in Denmark – Vad finns det för jobbmöjligheter i Danmark? 
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