Job- og karrieremesser

Årsprogram

Maksimal
synlighed
for din
virksomhed
Der er kamp om de største talenter og nøglemedarbejdere.
Kvalificeret arbejdskraft er blevet ét af nutidens vigtigste
parametre for at sikre varig vækst, velfærd og udvikling.
En af mulighederne for tiltrækning af kompetent arbejdskraft
er synlighed, så lad os sammen sætte spotlight på dine ledige
jobs og din virksomheds attraktive placering i et område i
konstant udvikling.

SE KALENDEREN FOR
MESSER I 2017/2018
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Trekantområdet gør det nemt for dig at finde din nye medarbejder
JOBFAIR – DJØF
København
10. september 2017
Jobfairen afholdes centralt i Djøf’s
lokaler ved Nørreport Station i København. Der er tale om en søndagsbegivenhed, hvor de besøgende vil få
mulighed for at opleve Syddanmark for
en dag, hvor de kan høre om jobmuligheder, få rådgivning af bosætningskoordinatorer og smage på syddanske
specialiteter. Flere undersøgelser har
vist, at en af de primære bevæggrunde
for national (og international) mobilitet
er, at lokalområdet har et bredt udvalg
af fritids- og interesseaktiviteter samt
at lokalområdet på flere sociale områder er attraktivt. Målgruppen blandt de
besøgende er primært højtuddannede
jobsøgende – aktive som passive –
som er bosiddende i hovedstadsområdet, og som overvejer, eller er parate,
til at flytte f.eks. til Syddanmark.
Pris:
Messen er gratis. Den enkelte deltager
står selv for forplejning, rejse og evt.
logi.
Trekantområdet Danmark og dit
lokale erhvervskontor tilbyder:
Repræsentation af din virksomhed,
hvis du ikke selv har mulighed for at
deltage. Det eneste, du skal gøre, er at
viderebringe os jobopslag, brochuremateriale og evt. præsentationsfilm af
din virksomhed. Du får synlighed omkring din virksomhed og forhåbentlig
gode ansøgere til dine jobopslag.

HI TEKNOLOGI- OG
INDUSTRIMESSE

DSE MESSE

(De Studerendes Erhvervskontakt)

Herning 3.-5. oktober 2017

Aalborg 12.-13. oktober 2017

Hi teknologi- og industrimesse er
Skandinaviens førende messe med
seks fokuserede messer i én: Automation, Værktøj, Svejsning og Produktionsudstyr, Innovation, Energi,
Underleverandører og Logistik.

DSE arrangerer hvert efterår en job- og
karrieremesse i Gigantium, Aalborg, hvor en
bred vifte af ingeniørvirksomheder er repræsenteret. Messen forløber over to dage, hvor
der er mulighed for at komme i kontakt med
ingeniørstuderende.

Pris:
Messen er gratis. Den enkelte deltager står selv for forplejning, rejse og
evt. logi. Har du ikke selv mulighed
for at deltage, repræsenterer vi gerne
din virksomhed for dig. Det eneste,
du skal gøre, er at viderebringe os
jobopslag, brochuremateriale og evt.
præsentationsfilm af din virksomhed.
Du får til gengæld synlighed omkring
din virksomhed og forhåbentlig gode
ansøgere til dine jobopslag.

Hvert år bliver der i forbindelse med messen udgivet et katalog. I kataloget findes
praktiske informationer om messen, bl.a. en
guide til, hvad studerende kan gøre før og
under messen for at få mest muligt ud af den.
Derudover har hver deltagende virksomhed to
sider i messekataloget, ligesom det i kataloget
er muligt at finde information om events og
konkurrencer i forbindelse med messen.

Trekantområdet Danmark og dit
lokale erhvervskontor tilbyder:
Fællesstand med Trekantområdet
Danmark og andre lokale virksomheder. Optimale rammer for synliggørelse
af din virksomhed og Trekantområdet
som et særdeles attraktivt sted at arbejde og bo. Profilering af din virksomhed, med eller uden fysisk deltagelse.

Pris:
Messen er gratis. Den enkelte deltager står
selv for forplejning, rejse og evt. logi. Har
du ikke selv mulighed for at deltage, repræsenterer vi gerne din virksomhed for dig. Det
eneste, du skal gøre, er at viderebringe os
jobopslag, brochuremateriale og evt. præsentationsfilm af din virksomhed. Du får til gengæld synlighed omkring din virksomhed og
forhåbentlig gode ansøgere til dine jobopslag.
Trekantområdet Danmark og dit
lokale erhvervskontor tilbyder:
Fællesstand med Trekantområdet Danmark
og andre lokale virksomheder. Optimale
rammer for synliggørelse af din virksomhed
og Trekantområdet som et særdeles attraktivt
sted at arbejde og bo. Profilering af din virksomhed, med eller uden fysisk deltagelse.

EMIGRATION FAIR

KARRIEREDAGE

Holland 10.-11. februar 2018

Århus og Odense
7.-8. marts 2018

Work Live Stay arrangerer denne
spændende messe, hvor flere af
vores lokale virksomheder sidste
år deltog med stor succes.
Pris:
Der vil være en deltagerbetaling
på kr. 5.600,- pr. virksomhed.
Har du ikke selv mulighed for at
deltage, repræsenterer vi gerne
din virksomhed for dig. Det eneste, du skal gøre, er at viderebringe os jobopslag, brochuremateriale og evt. præsentationsfilm
af din virksomhed. Du får til
gengæld synlighed omkring din
virksomhed og forhåbentlig gode
ansøgere til dine jobopslag.
Den enkelte deltager står selv for
forplejning, rejse og logi.
Trekantområdet Danmark og dit
lokale erhvervskontor tilbyder:
Fællesstand med Trekantområdet
Danmark, Work in Denmark, Work
Live Stay og andre lokale virksomheder. Optimale rammer for
synliggørelse af din virksomhed
og Trekantområdet som et særdeles attraktivt sted at arbejde og
bo. Profilering af din virksomhed,
med eller uden fysisk deltagelse.

I forbindelse med projektet ”Ingeniører
til Trekantområdet” deltog Trekantområdet Danmark og Business Kolding i
2017 på messedagene i henholdsvis
Aarhus og Odense. Mange ingeniørstuderende besøgte standen, og de
var særligt glade for de mange virksomheder, vi repræsenterede.
Det er på messerne, at de fleste højtuddannede får deres primære kendskab til de virksomheder, de gerne vil
arbejde for.
Pris:
Messen er gratis. Den enkelte deltager står selv for forplejning, rejse og
evt. logi. Har du ikke selv mulighed
for at deltage, repræsenterer vi gerne
din virksomhed for dig. Det eneste,
du skal gøre, er at viderebringe os
jobopslag, brochuremateriale og evt.
præsentationsfilm af din virksomhed.
Du får til gengæld synlighed omkring
din virksomhed og forhåbentlig gode
ansøgere til dine jobopslag.

PRAKTIK- OG
PROJEKTDAG
Odense 3. maj 2018
En messe, hvor virksomheder og
ingeniørstuderende møder hinanden
til en snak om studiejob, praktik- eller
projektsamarbejde.
Pris:
Messen er gratis. Den enkelte deltager
står selv for forplejning, rejse og evt.
logi.
Trekantområdet Danmark og dit
lokale erhvervskontor tilbyder:
Fællesstand med Trekantområdet
Danmark og andre lokale virksomheder. Repræsentation af din virksomhed, hvis du ikke selv har mulighed for
at deltage. Det eneste du skal gøre,
er at viderebringe os eksempelvis
praktikopgaveforslag, studiejobopslag,
brochuremateriale og evt. præsentationsfilm af din virksomhed. Du får
synlighed omkring din virksomhed og
forhåbentlig kvalificerede ansøgere til
din næste udviklingsopgave.

Trekantområdet Danmark og dit
lokale erhvervskontor tilbyder:
Fællesstand med Trekantområdet
Danmark og andre lokale virksomheder. Optimale rammer for synliggørelse
af din virksomhed og Trekantområdet
som et særdeles attraktivt sted at arbejde og bo. Profilering af din virksomhed med eller uden fysisk deltagelse.

Tilmelding hurtigst muligt til
cm@worklivestay.dk eller til
andue@trekantomraadet.dk

Tilmelding senest den 1. september
2017 til din erhvervskonsulent eller
til Trekantområdet Danmark
andue@trekantomraadet.dk

Tilmelding senest den 1. september
2017 til din erhvervskonsulent eller
til Trekantområdet Danmark
andue@trekantomraadet.dk

Tilmelding senest den 1. december
2017. Yderligere information
kan ske ved henvendelse til
chs@worklivestay.dk eller til
andue@trekantomraadet.dk

Tilmelding senest den 1. februar
2018 til din erhvervskonsulent eller
til Trekantområdet Danmark
andue@trekantomraadet.dk

Tilmelding senest den 1. april 2018
til din erhvervskonsulent eller til
Trekantområdet Danmark
andue@trekantomraadet.dk

Ved sidste Jobfair deltog:
• 33 virksomheder og organisationer
• 14 kommuner
• 160 højtuddannede jobkandidater

Messen er mødested for:
• 6.000 virksomheder
•	16.700 besøgende, hvoraf mange
er faglærte på inspirationstur
• 600 udstillere

Der deltager på messen omkring:
• 70 virksomheder
• 3.000 studerende, primært
ingeniører

Messen er Europas største
internationale jobmesse
med omkring:
• 12.500 deltagere
•	Deltagerne er jobsøgende, der
har taget beslutningen om at
gøre karriere i udlandet
•	61% af de besøgende på
sidste messe havde en
videregående uddannelse

Karrieredage henvender sig til:
– de højtuddannede, der er på vej
ud på arbejdsmarkedet, dvs.
studerende fra sidste del af studiet
eller nyligt dimitterede.

Projekt- og praktikdagen afholdes på
SDU, Det Tekniske Fakultet, Odense

Der er for virksomhederne mulighed
for at få annonceret aktuelle jobs, der
henvender sig til djøf’ere på Djøf’s
jobunivers (www.jobunivers.dk) op
til messen.

Der er stor mangel på faglært arbejdskraft indenfor industrien, og mobiliteten
blandt målgruppen er ikke særlig høj.
Det er derfor vigtigt at kunne tiltrække de
dygtigste kompetencer bl.a. ved at synliggøre Trekantområdet som et særdeles
attraktivt sted at arbejde, leve og bo.

Kommer de studerende ikke fra
Aalborg, men ønsker at deltage i
messen, tilbyder DSE transport fra
en lang række byer i Jylland.

På to messedage var der samlet set:
• 4.000 besøgende
• 	12% stigning på antal besøg
på www.trekantomraadet.dk
– sammenlignet med tilsvarende
periode sidste år

Der deltager omkring:
• 80 virksomheder
• 600 ingeniørstuderende
Messen tilbyder følgende aktiviteter:
• Messestand
• Mulighed for virksomhedsoplæg
•	Mulighed for kontakt til udenlandske studerende

