



INBJUDAN TILL YRKESMÄSSAN 2018


Framtidens medarbetare finns här

Hur väl lyckas regionens industriföretag att attrahera och locka ungdomarna,  
att få dem att välja yrken inom värmländsk tillverkande industri? Yrkesmässan  
är en fantastisk möjlighet att vara med och påverka och styra dem i rätt riktning.


Den 1 februari är det dags för Yrkesmässan 
2018 i Tingvallahallarna i Karlstad. Här har Tek-
nikcollege en samlingsmonter med båda indu-
striklustren Paper Province och IUC-Stål & Verk-
stad samt flera värmländska industriföretag. Bl.a. 
kommer Volvo CE och Stora Enso att finnas på 
plats. Ett viktigt tillfälle för branschen i Värmland, 
att kunna visa upp olika yrken, påverka och knyta 
kontakter med ungdomarna som kan bli framtidens 
medarbetare.  

”De val ungdomar gör och de 
uppfattningar de får idag är  
på sikt avgörande för den  
värmländska industrins framtida 
kompetensförsörjning, tillväxt  
och konkurrenskraft.” 

Syftet är att så frön, skapa idéer och bilda upp-
fattningar kring framtida utbildnings- och yrkesval 
hos närmare 1000 stycken nyfikna och ivriga värm-
ländska 8:e klassare. De val ungdomar gör och de 
uppfattningar de får idag är på sikt avgörande för 
den värmländska industrins framtida kompetens-
försörjning, tillväxt och konkurrenskraft.  
 
Ta tillfället i akt och boka er plats i vår sam-
lingsmonter på Yrkesmässan och var med och 
påverka våra ungdomar i en positiv riktning i sitt 
framtida gymnasie- och yrkesval, för industrin i 
Värmland.


Mässdeltagandet kan utformas på olika sätt.  
En viktig del eleverna själva efterfrågat är att få 
träffa anställda i montrarna. Helst unga, från 


företagen, som vill berätta om sina arbetsuppgifter 
och sin yrkesvardag. Dessutom vill de gärna få 
möjligheten att pröva på något arbetsmoment, eller 
få det demonstrerat för sig. Aktivitet i montern är 
kul, väcker intresse och nyfikenhet. Kanske kan ni 
erbjuda dem att söka praktik, komma på öppet 
hus, studiebesök eller möjligheten att arbetsskug-
ga under en dag.


Expomaterial, typ rollups, storformatsskyltar 
samt giveaways tar varje utställare själv med. Film 
eller bildspel är också ett lättillgängligt och tydligt 
sätt att visa vad ni gör.


Klicka här för utställarguide med utförlig informa-
tion om Yrkesmässan. 

Mässdeltagandet och monterutrymmet är kost-
nadsfritt men platserna begränsade så det är först 
till kvarn som gäller.  


Tveka inte att höra av er om ni har frågor eller fun-
deringar eller vill anmäla ert företag redan nu.

Vi kommer i vilket fall som helst att ta en kontakt 
med er inom kort för att göra en avstämning.


Med vänliga Hälsningar 

Jeanette Löfberg 
Paper Province, Teknik College Värmland 
070-282 16 46,  

j.lofberg@paperprovince.com 

Mattias Hedström 
IUC - Stål & Verkstad 
070-576 19 76, 

mattias.hedstrom@iucstalverkstad.se 

http://iucstalverkstad.se/wp-content/uploads/2018/01/utstallarguide-2017-2018.pdf

