
Program
TORSDAG 11 APRIL, KLOCKAN 9.30 – 11.30
ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRENINGSGATAN 35, MALMÖ 
Veterankraft 
Senior bemanning. Hantverkare, montörer, trädgårdsarbetare, städare, chaufförer med YKB, last-
bilsmekaniker, fastighetsskötare.
Arena Personal  
Maskinoperatörer gärna inom livsmedel/läkemedel, fordonsmontörer med minst 2 års erfaren-
het, duktiga truck och lager personer med dokumenterad erfarenhet
Student Consulting Sverige  
Lagerarbetare, skåpmontörer, ingenjörer, kundservice, maskinoperatör, skadereglerare, adminis-
tratör, ekonomiassistent m.fl.
People First 
Medarbetare inom IT
Boost Technical Power 
Personal till installationsbranschen, såsom elektriker, fibertekniker och lärlingar
En Rival 
Flyttgubbe, Elektriker, installatör, kundsupport , tältmontör, lokalvård, kundservicemedarbetare, 
kranförare, butiksmedarbetare, restaurang- och hotellmedarbetare 

Rekryteringsevent
Bemannings- och rekryteringsföretag



One Partner Group  
Lager- och logistik, försäljning, produktion/industri, ekonomi, distribution, IT/teknik 
Jobbklar  
Contact manager/administratör, cafébiträde. lokalvårdare/servicevärd, Photoshop-illustratör.
Arcus  
Montörer/maskinoperatörer, ingenjörer, elektriker, studiehandledare till skola (språk- polska, 
tigrinja, somaliska) 
TopWork AB  
Lagerarbetare etc.
Jobbmaskinen  
Medarbetare för olika uppdrag
Manpower  
Medarbetare för olika uppdrag
Palm & Partner 
Orderplockare med truckkort, truckförare, maskinoperatörer till livsmedels- och läkemedelsindu-
strin , tillverkare till läkemedelsindustrin 
Jobbpunkten Malmö 
Restaurangbiträde, lokalvårdare, budbilsförare, bilrekonditionerare, plattsättare, lagerarbetare till 
Landskrona
Ikett Personalpartner AB 
CNC-operatörer, svetsare,montörer, fordonsmekaniker, (främst inom tunga fordon som lantbruk 
och entreprenad), underhållsmekaniker, reparatörer, verkstadsmekaniker, Industrielektriker.
Duktiga personer med allmänna verkstadskunskaper
Dreamwork  
Maskinoperatörer gärna inom livsmedel/läkemedel. Fordonsmontörer med mints 2 års erfaren-
het. Duktig truck- och lagerpersonal med dokumenterad erfarenhet. 
Wikan  
CNC-programmerare, målare, plåtslagare, byggnadsplåtslagare, svetsare, underhållstekniker, 
lantbruks- och truckmekaniker
Veteranpoolen Seniorbemanning 
söker dig som står inför valet och kvalet vad man skall jobba med de sista åren innan pension- 
kanske ta ut pension och sedan jobba via Veteranpoolen. Vi berättar mer.
Student Consulting Danmark 
Svensktalande kundservicemedarbetare till Elgiganten. Analytical Senior Financial Controller till 
Pelican Self Storage i Köpenhamn (engelsk och svensktalande)
Sandson AB  
Medarbetare för olika uppdrag
Restaurangassistans  
Hotellrumsstäderskor, kockar, köksbiträde, servispersonal, restaurangbiträden
Academic Search  
Jobb inom ekonomi, HR, teknik och ingenjörer, IT, ledning och styrning, affärsutveckling & ledar-
skap samt kontor och administration
Jobteam Konsult medarbetare till olika uppdrag
Clustera yrkeslärare med plåtinriktning, lokalvårdare, Personlig assistent, 
Human Resources Säljare, säljchef, företagsledare, grävmaskinist, anläggare

VÄLKOMMEN!


