
Söker du kompetens? Välkommen till Kompetensmässan
– En mötesplats för arbetssökande och arbetsgivare

Du har jobbet – vi har kompetensen

falun.se/falun.se/ 

Inbjudan till arbetsgivare: 

Välkommen till en ny mötesplats för arbetssökande och 
arbetsgivare som söker arbetskraft 

Falu kommun, Arbetsförmedlingen och Högskolan 
Dalarna har hittills anordnat "rekryterings mässa" tre 
gånger och har fått bra respons bland arbetsgivarna 
i Falun . Vi vet att många arbetssökande har fått jobb 
eller praktik, andra har kallats till intervjuer. Vi tror 
på att möten är viktiga för att du som arbetsgivare 
ska få en uppfattning om vilken fantastisk kompetens 
våra arbetssökande besitter. 

Varje arbetsgivare kommer att få ett eget bord som 
ni kan lägga material på och ha eventuella 
intervjuer vid. Ni kommer även att bli tilldelad en 
värd som följer er runt och hjälper er att hitta den 
arbetssökande som passar er efter de kriterier ni har. 
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Tid: Torsdag 12 april klockan 11.30-13.00 

Plats: Lugnets sporthall, A-hallen, lugnetvägen 5 
Vi bjuder på lunchmacka medan du minglar med våra 
arbetssökande. 
Anmälan: Din anmälan vill vi ha senast 10 april 
till aik@falun.se Uppge gärna vilka 
yrkeskategorier ni söker! 

HÖGSKOLAN 
DALARNA � Arbetsförmedlingen FrfLUN 

Inbjudan till arbetsgivare:

Vi vet att kompetensbehovet är stort hos många arbetsgi-
vare samtidigt som vi vet att det finns arbetssökande som 
har svårt att hitta jobb. Därför skapar vi en mötesplats 
där ni snabbt och enkelt kan träffas. Kanske är det här ni 
hittar den kompetens ni söker?

Vid den senaste mässan deltog 20 arbetsgivare och 130 
arbetssökande inom olika yrkeskategorier. Det ledde till 
många lyckade möten och flera arbetsgivare hittade det 
de sökte!

Varje arbetsgivare får ett eget bord där ni tar emot arbets-
sökande och där ni även kan lägga ut material vid behov. 
Ni får även en egen värd som guidar er och ser till att ni får 
den hjälp ni behöver.

Tid: Torsdag 11 april klockan 11.30–13.00

Plats: Lugnets Sporthall, A-hallen, Lugnetvägen 5, Falun

Vi bjuder på kaffe och macka medan du minglar. 

Anmälan: www.falun.se/kompetensmässa 
Vid anmälan, kom ihåg att ange vilka kompetenser/ 
yrkesgrupper som ni är i behov av! 

För eventuella frågor, kontakta:  
Amel Mujic, Integrationssamordnare, 023-828 79

https://www.falun.se/kompetensmässa

