Mässan där du får chansen att hitta ditt framtida yrke

TRÄFFA
ARBETSGIVARE

SE & LYSSNA

STÄLL FRÅGOR

Var Nyfiken

UPPLEV & LÄR

SKAPA
KONTAKTER
Var finns jobben i framtiden?
På mässan kan du få
några av svaren!

Dessa kommer du att träffa på mässan
• Examec AB -Svets- och smidesarbeten, för lantbruk såväl som industriella
kunder.

• Österlenmejeriet AB -Mejeriet tillverkar bland annat fruktdrycken
ProViva, samt juice produkten Bravo.

• BLS Industries -tillverkare av produkter för badrum och kök.
• Norfrig –Verksamma inom transportbranschen med kyl och fryskarosser.
• WME Mechanics AB -Konstruktioner i kolstål, rostfritt och aluminium
tillverkas till livsmedels-, tillverkande industri, industrihamnar, fritidshamnar,
familjevillan eller maskinhallen.

• Vossloh Nordic Switch Systems AB -Arbetar inom järnväg med
modern spårteknik och spårsystem.

• HydX AB -Designar, säljer och tillverkar hydrauliksystem,
hydraulikkomponenter.

• Lindsténs Elektriska AB –Elinstallation och butik.
• MH Modules AB - Utvecklar, tillverkar och säljer transportbanor för
maskin- och systembyggare.

• Plastal - Fullservicepartner för termoplast för bilar, som erbjuder
formsprutning, målning, montering och logistik.

• Competens Utbildning AB - Svetsarutbildning
• Wikans Personal -Företag som arbetar med bemanning.
• Arbetsförmedlingen -Här kan man söka jobb, rekrytera medarbetare
eller ta del av information om arbetsmarknaden i Sverige eller utomlands.

• Skurups Folkhögskola
• Österlens Folkhögskola
• IF Metall -Industrifack

Ställ frågor
Teknikuppgift

NO-uppgift

Matteuppgift

SO/Svenskuppgift
-Vad arbetar ert företag med?
-Var finns företaget?
-Var kan man arbeta (geografiskt)?

Arbetsförmedlingen

-Vad gör ni för att få en jämn
könsfördelning?

Här kan du få svar på t.ex.:

-Hur många anställda har ni?
-Vilka olika yrken finns det på er
arbetsplats?
-Krävs det särskild utbildning?

-Vilka egenskaper behöver man ha hos er?
-Vilka kunskaper behöver man ha?
-Vad kännetecknar er arbetsmiljö?
-Vilka
-Hur

behov av personal har ni i framtiden?

söker man sommarjobb hos er

-Vilka branscher behöver mest personal
i framtiden?
-Vad ska man tänka på när man söker
jobb?

ANTECKNINGAR

