Fremtiden for din virksomhed

Job- og
Uddannelsesmesse
2018
Sorø Hallen
Ringstedvej 20
4180 Sorø
Onsdag d. 17. januar
2018 Kl. 09.00 til
13:30
Tilmelding:

Af hensyn til det praktiske er
der en tilmeldingsfrist:
Fredag d. 1. december 2017
Tilmelding til:
jobmesse@soroe.dk

Yderligere oplysninger:
Kontakt Sorø Erhverv på telefon
57876035 eller
erhverv@soroe.dk

Ved tilmelding oplyses:
Virksomhedsnavn,
adresse, mail, telefon nr,
samt branche.

For tredje gang inviteres din virksomhed til at deltage i årets Job- og
Uddannelsesmesse. Her sikres du en unik mulighed for at fortælle Sorø
Kommunes 8, 9 og 10 klasser, hvad det vil sige at uddanne sig indenfor
dit fag eller i din virksomhed. Ja en unik mulighed for at inspirere op til
800 elever i deres job- og uddannelsesvalg. Og om eftermiddagen
inviterer vi kommunens og nabokommunernes ledige borgere til at
deltage.
Vi håber, at du selv vil deltage eller tage en lærling/elev med, som kan
fortælle historien om din virksomhed og dit fag. Der er plads til at
medbringe lærlingeprojekter eller andre rekvisitter fra din virksomhed,
som kan appellere til de unges nysgerrighed. Og som noget nyt kan du
tilmelde din virksomhed til en messekonkurrence, hvor 8.klasserne
aktiveres på din stand, samler points i konkurrencen om en fed præmie.

Vil du gerne skabe ’aktivitet’ på din stand?
Tilmeld din virksomhed til ’Klassedysten’ og medbring en
aktivitetspost, som skal foregå på din stand (eksempler kunne
være ’slå søm i’, ’lav en forlængerledning’, ’læg et budget’ eller
noget helt andet). Aktiviteten må meget gerne handle om dit
arbejde/branche/virksomhed, og du/I må meget gerne selv være
dommer (dog med bedømmelsen 1-5). Tilmelding sker til
jobmesse@soroe.dk

Det er gratis at deltage på messen, og vi leverer rammerne med
cafebord, stole og plads til roll up. Der er plads til 50 stande, som
fordeles efter først-til-mølle-princippet. Derfor - reserver allerede nu din
stand til en dag med fremtidens arbejdskraft i
centrum.
Med venlig hilsen
Sorø Erhverv, Skoleområdet, Jobcentret & UU Vestsjælland
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