Tag på karrieretur fredag den 20. maj 2022 til

Skive Jobfestival

Kom og mød mange potentielle arbejdsgivere til Skive
Jobfestival. Vi sørger for transport, forplejning og forberedelse til dagen, så du føler dig godt klædt på.
På Skive Jobfestival kan du besøge 60 virksomhedsstande
med mange spændende jobs på Skiveegnen – og derved
komme et skridt tættere på en regulær jobsamtale. Du kan
se over 200 ledige jobs på Skiveegnen og få viden om ledige
jobs, som du ellers ikke ville høre om.
Se deltagende virksomheder og læs mere på:
www.jobcenterskive.dk/service-til-virksomheder/skive-jobfestival/

Tilmeld dig karriereturen til Skive Jobfestival
og få transport, forplejning, forberedelse og
mulighed for vejledning på festivalen.
Jobcenter Aarhus har et tæt samarbejde med Jobcenter Skive og derfor tilbyder vi en fælles karrieretur til jobfestivalen.
Transport og forplejning
Bussen kører fra buslommen på Valdemarsgade, Musikhuset Aarhus, 8000
Aarhus C kl. 11.30 med ankomst til Skive Jobfestival kl. 13.00. Vi kører retur
kl. 16.15 og forventer ankomst til Aarhus kl. 17.45. Alle med bussen får udleveret en madbillet til køb i en af festivalens madboder.
Forberedelsesworkshop den 16. maj kl. 10.00 – 13.00
Som en del af karriereturen til Skive Jobfestival deltager du i en forberedelsesworkshop, hvor du præsenteres for de deltagende virksomheder til Skive
Jobfestival. Du bliver klædt på til at stille interessante og dialogskabende
spørgsmål og præsentere dig selv og den værdi, du kan tilbyde.

Du får ikke kun viden, men også konkrete værktøjer med hjem fra forberedelsesworkshoppen, som foregår i Akademikerhuset, Åboulevarden 23, 2. sal,
8000 Aarhus. Workshoppen faciliteres af Akademikerne.
Mulighed for vejledning på festivalen
Med i bussen fra Aarhus og gennem hele festivalen kan du få gode råd og
vejledning både fra en af vores konsulenter i Jobcenter Aarhus med et lokalt
kendskab til Skive og en konsulent fra Akademikerne.
Tilmelding
Når du tilmelder dig karriereturen til Skive Jobfestival, tilmelder du dig til
transport tur-retur til festivalen, forplejning og forberedelsesworkshoppen
den 16. maj. Tilmelding foregår via dette link: Skive Jobfestival (pretix.eu).
Jobcenter Aarhus arrangerer løbende karriereture rundt i landet. Henvend dig
til konsulenten til dit næste møde på jobcentret for at få information om kommende karriereture eller følg Viden til vækst – Jobcenter Aarhus på LinkedIn.

