
HÄR FINNS JOBBEN! BOKA PLATS SENAST 10 oktober! 

Näringslivs– och rekryteringsmässan i Malå, en kontaktyta mellan elever, arbetssökande, privata och offentliga arbetsgivare. 

Nu gör vi det igen! Under en intensiv kväll och dag har Du som arbetsgivare och utbildningsanordnare möjlighet att  

informera och inspirera framtidens arbetskraft. Tillsammans för möjligheterna i vårt område! 
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Fri entré för alla besökare 

Näringslivs– och rekryteringsmässan i Malå, 5-9 november 2018 

  MALÅ LÄRCENTRUM  



Inbjudan utställare — Här finns jobben 

VIP invigning Torsdag 8 november kl.18.00-20.00. 

Här finns jobben, bjuder alla deltagande utställare på VIP invigning!   

Meddela vid anmälan hur många personer som kommer.   

Under invigningen besöks mässan av särskilt inbjudna gäster, elever från åk8, åk9 och 

IA  samt deras vårdnadshavare.  Program för kvällen kommer vecka 42. Mingel och 

tilltugg.  

Gomorron Malå Fredag 9 november kl. 08.15-09.45 

Här finns jobben, bjuder alla deltagande utställare på frukost under Gomorron Malå 

på Malåborg! Program kommer.  

Prisuppgifter (exkl. moms) 

Utställare med            

0-3 anställda  

Utställare med             

4-15 anställda  

Utställare med            

16 och fler  anställda 

1 500 kr 5 000 kr 10 000 kr 

Datum (öppen mässdag): Fredag den 9 november 2018 

Tid (öppen mässadag): Kl. 10.00– 15:30   

I priset ingår:  

 Monterplats (ca 3x2m) med bord och två stolar. 

 VIP invigning med mingel och tilltugg torsdag 8/11, kl. 18.00-20.00. 

 Gomorron Malå, frukost med föreläsare/inbjudna gäster, 9/11 kl .08.15-09.45,  

 Fritt kaffe/te och saft under mässdagen. 

Seminarier 

Seminarier kommer att anordnas på Malåborg med olika föreläsare under mässda-

gen 9/11. Är Du intresserad av att själv få tid på scenen för att ordna eget semi-

narium? Kontakta mässkoordinator Aleksandra Simanovskaya Tel: 070-344 55 68.  

aleksandra.simanovskaya@mala.se 

 

Under vecka 45 anordnas följande temaseminarier med inbjudna gäster på Malå-

borg:  

Måndag  18.30  Värd: Malå Lärcentrum. Kompetensförsörjning: utmaning- 

    ar och möjligheter?  

Tisdag  18.30  Värd: Företagarna i Malå. Attraktiva Malå med fokus på  

    besöksnäring.  

Onsdag  18.30    Värd: Malå Kommun. Framtidsspaning — nya tider kräver  

    nya lösningar.                                                                                                           

-                                     

 

 

 

 

Marknadsföring 

Här finns jobben marknadsförs i lokala annonsblad och Norr-

an. Övrig marknadsföring genom hemsida, affischering, Fa-

cebook och direktkontakt med elever i Malås kommunala 

skola och gymnasieelever från Malå som kommer att besöka 

mässan.  

Press 

Vill Du synas mer på Här finns jobben? Delge oss av aktuell 

information om Din organisation.  Vi vill gärna lyfta fram ny-

heter, spännande idéer och aktiviteter som besökare och 

pressen kan möta i montrarna på mässan.  
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Anmälan utställare — Här finns jobben 

Anmälan är bindande 

 

Företagsinformation 

Företagsnamn:         

 

Bransch:          

 

Antal anställda:        

 

Kontaktperson 

Namn:       Mobil:     

  

 

E-post:      

 

Faktureringsadress 

Organisationsnummer:            

 

Kontaktperson:         

 

Referensnummer:        

  

 

Telefonnummer:         

 

Adress:          

 

Övrig information 

 

Antal deltagare invigning (max 3 personer):    personer 

 

Önskar du:  

Tillgång till el   Tillgång till wifi   Särskild placering  

 

Övrig information: 

 

              

 

              

 

              

 

Lediga tjänster/utbildningar ni erbjuder? Produkter/Tjänster på marknaden?              

Vilka behov har/tillfredsställer Ditt företag/Din organisation i morgon? 

 

              

 

              

 

              

Sänd anmälan till 

Aleksandra Simanovskaya 

Malå Kommun 

Storgatan 13 93931 Malå  

Tel: 070-344 55 68 

 

aleksandra.simanovskaya@mala.se 

HÄR FINNS JOBBEN!
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Allmän info. utställare — Här finns jobben 

Allmän information för utställare 

Viktig information för deltagare på Här finns jobben mässan. Läs noggrant genom 

informationen och delge innehållet till samtliga som kommer att delta i Din monter 

under mässan.  

ADRESSER                 

Mässan äger rum på Malåborg, hela anläggningen och  vissa delar, så som parke-

ringen utanför används.  

ELTILLGÅNG                      

El ingår i monterpriset men tänk på att meddela om Du behöver tillgång till el i Din 

monter. Tag med förlängningssladd.  

STÄDNING                  

Utställaren ansvarar själv för städning av monter. 

FÖRVARING                   

Emballage som ska återanvändas kan lagras i särskilt utrymme under mässtiden en-

ligt hänvisning. Emballaget måste märkas med monternummer och företagets/

organisationens namn.  

FÖRSÄKRINGAR                           

Mässanordnaren fritar sig från allt ansvar för den skada som i samband med mässan 

kan vållas av utställaren eller dennes personal eller deras tillhörigheter, samt likale-

des för den skada som kan åsamkas utställaren och dennes personal eller deras till-

hörigheter. Vi rekommenderar Dig att teckna försäkring i Ditt försäkringsbolag.  

UTSTÄLLARE                  

Information om anmälda utställare uppdateras löpande på  

www.visitmala.se/har-finns-jobben  
 

GOLV                   

Utställaryta och monternummer är markerade på golvet.  

VÄGGAR                  

Inga fasta väggar eller väggelement garanteras utställaren. Montervägg får medtas 

av utställare om detta meddelas mässkoordinator Peder Johansson,  

 

INFLYTTNING                 

Utställaren anmäler sin ankomst vid entrén den 9/11 och erhåller namnbricka. 

Montrarna är tillgängliga för utställare fr. o m. kl. 08.00—16.30. Alla utställare ska 

vara klara med sina montrar och ankomstregistrerade senast kl. 16.30 torsdag 9/11. 

(med hänsyn till invigningen). Vi ser gärna att Ni bemannar er monter under invig-

ningskvällen.   

UTFLYTTNING                 

Utflyttning för tidigast påbörjas kl. 16.00, fredag den 10/11. Utflyttning skall vara 

klar senast 19.30. Att delta hela mässtiden är en förutsättning för deltagande på 

mässan.         OBS: Utflyttning före  kl. 16.00 debiteras med en avgift om 1 500kr.  

BILPARKERING                

Kostnadsfri bilparkering för utställare finns på anvisad plats i anslutning till mässom-

rådet.  

TOALETT Finns i mässhallen  

VÄRD/VÄRDINNOR: Utvecklingsavdelningen Malå Kommun 

ANSVAR Utställare ansvarar själv för sitt material.  

 



Här finns jobben 

Kontaktpersoner Här finns jobben 

Mässkoordinator Här finns jobben                

Aleksandra Simanovskaya, Malå kommun         

Tel: 070-344 55 68            

E-post: aleksandra.simanovskaya@mala.se  

Seminarier/logistik Här finns jobben                                    

Ethel Cavén, Malå kommun                      

Tel: 0953-140 74                       

E-post: ethel.caven@mala.se  

Marknadsföring/försäljning Här finns jobben  

Peder Johansson, Företagarna  

Tel.: 070-5511791 

E-post: peder.johansson@foretagarna.se 

och            

Anna Karin Horney, Malå kommun                  

Tel: 0953-140 76            

E-post: anna-karin.horney@mala.se  

Seminarier/elevkoordinator Här finns jobben           

Oskar Sjölund, Malå kommun                 

Tel: 0953-140 97            

E-post: oskar.sjolund@mala.se  

Verksamhetsansvarig utvecklingsavdelningen               

Anna Karin Horney, Malå kommun                   

Välkommen att höra av Dig till oss! 

Vi som samarbetar:  

 

 

 

 

 

 

 

 

MALÅ LÄRCENTRUM 
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