Livsmedelsmässan 2021
Välkommen till Livsmedelsmässan 2021
Digital rekryteringsmässa för jobb inom livsmedelsproduktion och
förädling av råvaror.
Här kan du ta del av fler än 1000 olika jobb in inom
livsmedelsnäringen. Arbetsgivare och utbildare kommer från hela
Sverige – du träffar dom alldeles strax. Förutom en
webbsändning där de presenterar sitt företag och sina tjänster
kommer du att kunna chatta med arbetsgivarna under mässan.
Hittar du ett jobb som intresserar dig kan du anmäla dig till en
snabbintervju redan samma dag.

Till rekryteringsmässan

EUROPEISKA UNIONEN
Europeiska socialfonden

Digitala Möten
Jobbchansen online

Jobbchansen Online
● Genomförda mässor
o
o
o
o

Randstad – april 2019
Fjällmässan – augusti 2019
Norrbotten – februari 2020
Fjällmässan – augusti 2020

● Planerade 2020
o Karolinska – 2 september
o Verksamt.se – mitten av september

● Planerade 2021
o Livsmedelsmässan??? – februari/mars
o Jobba på landet??? – mars
o Fjällmässan – augusti

Jobbchansen Online
● Webbsändning - Live
o Förinspelade filmer, intervjuer med
arbetsgivare och programledare

● Livechatt
o Sökande kan ställa frågor till arbetsgivarna
under sändningen

● Snabbintervjuer
o Sökande kan boka tider under sändningen

Jobbchansen Online – Vad krävs det?
Förutsättningar för en mässa
o
o
o

Att det finns tillräckligt med tjänster
Minst en arbetsgivare
Gemensam nämnare – t.ex. bransch,
geografiskt område, säsong

Arbetsgivarens ansvar
o Film om företaget och tjänsterna
o Personal och tid – för livesändning, livechatt,
snabbintervjuer

Arbetsförmedlingens ansvar
o Webbsändning
o Chatt
o Snabbintervjuer

Jobbchansen online – Fördelar
● Möjlighet till större uppmärksamhet av er bransch
● Tjänsten är kostnadsfri
o Arbetsförmedlingen bidrar med den tekniska plattformen
och genomförandet

o Arbetsgivarna ansvarar för sitt eget material t.ex. film och
bilder

● Digitala lösningar ligger rätt i tiden
● Nå en bredare målgrupp
● Effektivt och tillgängligt
o Flera möten under kort tid

● Coronavänligt och miljövänligt
o

Bidrar till ett stort antal minskade resor

Jobbchansen Online – Lite siffror
Snitt *)

● Antal tjänster
o 1 300

● Webbsändning
o 9 arbetsgivare
o 3 kommuner eller
branschorganisationer

o 150 min

*) baserat på Fjällmässan och Norrbottens digitala mässa

● Tittare
o 460 unika live
o 180 unika on-demand
o 56 min/tittare

● Snabbintervjuer
o 90 intervjuer

Jobbchansen Online – Länkar
● Jobbchansen online Information på Arbetsförmedlingens hemsida
● Snabbintervjuer Information på Arbetsförmedlingens hemsida
● Fjällmässan 2020 Möjlighet att se den senaste Fjällmässan från augusti 2020

Kontaktuppgifter
Erik Hellberg – Arbetsförmedlare i projektet Mer mat Fler jobb
Telefon: 010-486 02 42
E-post: erik.hellberg@arbetsformedlingen.se

