Jobbträff Gislaved
rkshop
Föreläsningar-Speed Dating- Wo

s - Jobbtorg

20 februari 2019
09:00 - 17:00
Töråsvägen 16, Anderstorp

För arbetssökande

För arbetsgivare

För civilsamhället

Skriva CV-workshop
Jobbtorg
Tolk

Inspirationsföreläsningar
Workshops
Intervjulokaler
Tolkstöd

Train the trainer Coachningsprogram

Ur programmet:
Tänka nytt - eller har vi tänkt färdigt? Stig-Arne Bäckman, välkänd föreläsare och inspiratör i ett brett spektra av
sammanhang i Sverige och i Norden. Sommarpratare i Sveriges Radio, rådgivare till Margot Wallström samt sakkunnig
vid arbetsmarknadsdepartementet.
Branschvalidering – industrins nyckel till strategisk kompetensförsörjning, Ingegerd Green, VD Skärteknikcentrum
Sverige med lång erfarenhet som expert i nationella och internationella uppdrag där nya modeller för arbetslivslångt
lärande utvecklas. Leder industrins gemensamma satsning Svensk industrivalidering för kompetenssäkrad produktion.

Samarbetspartners:
Skärteknikcentrum Sverige
Nordiskt Valideringsforum, CSR-Småland,
Arbetsförmedlingen

Anmälan senast den 11 februari:
info@integrerajonkoping.se
070-440 28 55
www.integrerajonkoping.se

Program för dig som är utställare
08:00

Tillträde till mässlokalen för dig som är utställare

08:30

Arrangörerna hälsar välkomna

09:00

Stig-Arne Bäckman, inspirationsföreläsning Kan vi tänka nytt eller har vi
tänkt färdigt?

10:00

Ingegerd Green, VD Skärteknikcentrum Sverige, Branschvalidering –
industrins nyckel till strategisk kompetensförsörjning

11:00

Jenny Jakobsson och Patrik Sundberg, CSR- Småland – Regionalt projekt
med fokus på cirkulär ekonomi, kunskapshöjande insatser och möjlighet
för företag att få individuell coachning till att ta fram handlingsplaner för
cirkulära affärsmodeller

11:30

Jobbtorg- träffa din framtida arbetskraft

13:00

Inspirationsföreläsningar från företag och organisationer

14:00

Workshops med bl.a. Nordiskt Valideringsforum, Skärteknikcentrum,
Arbetsförmedlingen

Program för dig som söker jobb
09:00

Skriva CV- workshop – Saknar du ett CV? Varmt välkommen till oss så
hjälper vi dig!

11:30

Jobbtorg- ett fantastiskt tillfälle för dig att träffa din framtida arbetsgivare

17:00

Jobbträff Gislaved 2019 avslutas.

*Vi har tolkar inom följande språk: arabiska, somaliska, dari, vietnamesiska, tigrinja.

Program för dig som representant för civilsamhället
10:00 – 12:00 Train the trainer - Coachningsprogram för dig som representant för
civilsamhället
**I övrigt är du välkommen att besöka mässan och de olika föreläsningarna

