Mød din næste medarbejder til
MØD OP

SC

OR ET JOB

FREDAG DEN 1. MAJ 2020 KL. 11.00 - 15.00
På Posthustorvet, 7800 Skive

Program
10.00
11.00
11.15
15.00

Opsætning af stand
Åbning
Standene åbner
Tak for i dag

Der er gratis vand og pølser til alle deltagere
Forfest til Skive Jobfestival
Bliv klar til Skive Jobfestival,
når Code of Care Skive inviterer til forfest
d. 16. april kl. 15.30-17.30
hos N.C. Nielsen. Her får
du meget mere info om
årets Jobfestival
Skive Jobfestival 2019:
• Over 1000 besøgende
• 40 virksomheder
• Over 350 jobs
”Til Skive Jobfestival 2019 mødte vi mange
spændende kandidater, og vi har efterfølgende
ansat 7 medarbejdere, som vi mødte under jobfestivalen.”
Mads Lund, produktionschef
Kastrup Vinduet A/S

TILMELDING:
T: 99157250
virksomhedsservice@
skivekommune.dk
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Din virksomhed som arbejdsplads - bliv profileret
på Skive Jobfestival. Få en gratis stand...
Fokus på jobmulighederne i din virksomhed
Få en GRATIS stand til Skive Jobfestival - sammen
sætter vi fokus på jobmulighederne i Skive Kommunes virksomheder:
• Brand din virksomhed som en attraktiv arbejdsplads
• Mød jobsøgende fra Skive Kommune, omegnskommunerne og kandidater fra både Aalborg og
Aarhus
• Mød din kommende medarbejder - også selvom
du ikke mangler arbejdskraft lige nu.
Få en gratis stand på Skive Jobfestival
• Du får en stand med cafébord og 1 strømstik
• Medbring selv øvrigt materiale til at brande din
virksomhed
Max. 60 stande - fordeles efter først-til-mølle.
Småjobs på få timer:
Hvis du har jobs på få eller flere timer, men ikke har
mulighed for at deltage på Skive Jobfestival, så få
Code of Care Skive til at profilere dine jobs. Ring på
9915 7250 og hør mere om mulighederne.
Læs mere og se de deltagende virksomheder på
www.skivejobfestival.dk

