VIL I MØDES MED
ESBJERGS MEST
LOVENDE TALENTER?
En unik mulighed for at brande din virksomhed

Kære virksomhed
Torsdag den 27. september 2018 løber Karrieremesse Esbjerg igen over
stablen, hvor du får mulighed for at brande og profilere din virksomhed
overfor potentielle fremtidige medarbejdere.
Karrieremesse Esbjerg er Sydjyllands største karrieremesse* for studerende på videregående uddannelser. Den giver os en unik mulighed for at
vise at vi her i området har et stort jobmarked, der er værd at flytte for.
Her i folderen kan du læse lidt mere om, hvad du som virksomhed får ud af
at deltage samt praktisk information.
Uanset om din virksomhed er stor eller lille, har ledige stillinger og/eller
ønsker at samarbejde med en studerende, er I velkomne til at deltage med
en stand på messen.
Karrieremessen er ikke alene en mulighed for at møde eventuelle fremtidige medarbejdere, men ligeledes en mulighed for at orientere sig i de
muligheder, der ligger i et samarbejde med studerende undervejs i deres
uddannelse via praktikforløb, projekt- eller specialesamarbejde.

Erhvervskonsulent
Randi Høxbro
rah@eeu.dk
Tlf: 60 60 23 10

TORSDAG 27. SEPTEMBER 2018
– skal din virksomhed med?

*målt på antallet af deltagende virksomheder samt procentvis andel af studerende.

Arrangør:

Karrieremesse Esbjerg

Pris

På Karrieremesse Esbjerg har I mulighed for at
henvende jer direkte til studerende og dimittender fra Esbjergs videregående uddannelsesinstitutioner, samt andre, der vil høre om
karrieremulighederne i Esbjerg-området.

I en stand-pakke er:
• Standplads på 3×2 meter
• 2 caféborde med dug på stand
• Let frokostbuﬀet før messen
• Kaﬀe, the og vand i løbet af dagen.
Forplejning i pauserum
om eftermiddagen
• Proﬁlside og helsidesannonce
i messebog*
• Proﬁlering på sociale medier

Hvem kommer?
Messen henvender sig primært til studerende
på videregående uddannelse og fra sidste del
af studiet eller netop dimitterede.

*Annonce leveres trykklar og opsætning
af annonce er ikke med i prisen.

De studerende kommer først og fremmest for at
orientere sig om jobmuligheder efter endt studie, skabe netværk, finde samarbejdspartnere
til projekter, praktikforløb eller studiejob.

Det er muligt
at booke
dobbelt stand,
såfremt ekstra
plads ønskes.

PRIS

kr. 7.500,-

kr. 5.500,-

Messen markedsføres i hele regionen, hvorfor
der også kommer besøgende fra uddannelsesretninger, som vi ikke har lokalt.
På www.karrieremesseesbjerg.dk kan du se en
liste over uddannelser Esbjerg.

Markedsføring
Messen markedsføres overfor studerende i hele
Region Syddanmark via uddannelsesinstitutionerne, og der arrangeres gratis buskørsel
fra Vejle, Fredericia, Odense, Sønderborg,
Haderslev og Kolding.

Praktisk info
27. september kl. 13-17
Blue Water Dokken, Esbjerg

Derudover markedsføres messen via Ingeniørforeningen og Akademikernes A-kasse, således
at relevante jobsøgende og studerende udenfor regionen også orienteres omkring messen.

Opstilling er muligt fra kl. 9.30

Vi byder deltagende virksomheder
på let frokost kl. 12.00.

Messen og din virksomhed markedsføres ligeledes på Facebook og Linkedin, samt via lokal
presse.

Hovedsponsor:

Der er plads til 53 virksomheder på messen
(fordeles efter først-til-mølle-princippet).
Læs mere på www.karrieremesseesbjerg.dk

Samarbejdspartnere:

MEDLEMSPRIS*

*Medlem af EEU, Tønder Erhvervsråd,
Udvikling Vejen og Provarde

MESSEFACTS 2017

Mere end

6.000

studerende i Esbjerg

53 943

virksomheder

besøgende

Gennemsnitsalderen
for de besøgende på
messen var 28 år

De besøgende havde
baggrund indenfor:
34% Ingeniør og teknik
24% Kontor og økonomi
15% Markedsføring, komm. og HR
9% Informationsteknologi
9% Industri og håndværk

De besøgende kom fra hele landet.

Vi brugte karrieremesse Esbjerg til at
brande os selv, da vi er en forholdsvis
ny virksomhed i Esbjerg.
Karrieremessen har givet os, som virksomhed, et større netværk af potentielle medarbejdere, hvor vi efterfølgende har haft
kontakt med flere kandidater, som også
var villige til at arbejde udenfor deres felt.
Diana Rose,
Hytech Personnel A/S DK

83% af de besøgende
var studerende/
dimittender – resten
job-skiftere/søgende.

67% af de besøgende havde
stiftet bekendskab med
virksomheder, de ikke kendte
inden de besøgte messen.

Karrieremessen er en meget bedre måde at møde kandidaterne på,
fremfor at skulle sidde og sortere mellem ansøgninger.
Ved messen finder man hurtigt ud af hvordan kemien er, samtidig med
begge parter kan stille relevante spørgsmål. Man får en meget bedre
fornemmelse af hvordan kandidaterne passer ind i virksomheden.
Alt i alt et godt afkast af 4 timers indsats. Jeg vil derfor klart anbefale
andre virksomheder at deltage ved messen.
Vi har efterfølgende ansat en kandidat, vi mødte på messen,
som søgte uopfordret hos os.
Kim Stenager, Blaaholm A/S

6% Social og sundhed
3% Andet

Vi snakkede med en masse
kandidater til karrieremesse
2017, som normalt ikke ville
søge hos Det Faglige Hus.
Derved får vi muligvis ansøgninger fra endnu mere
velkvalificerede kandidater
i fremtiden.
Stefan Fyhring,
Det Faglige Hus

