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Ny job- og uddannelsesmesse i Ringsted

Ringsted Kommune
Arbejdsmarkedscenter

Jobsøgende og virksomheder får rig mulighed for at møde hinanden, når
Jobindex, Powerjobsøgerne og Ringsted Kommune for første gang afholder
en fælles job- og uddannelsesmesse i Ringsted Kongrescenter.
Messen, som er åben for alle, afholdes onsdag den 28. september fra kl. 9.3012.00, og en lang række virksomheder og uddannelsesinstitutioner vil her stå klar
til at møde messens besøgende. Flere af virksomhederne leder efter kvalificerede
medarbejdere, så job- og uddannelsesmessen er en oplagt mulighed for, at evt.
jobsøgende og de tilstedeværende virksomheder kan skabe kontakt og komme i
dialog med hinanden.
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Mellem Broerne 12
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www.ringsted.dk
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Borgmester Henrik Hvidesten udtaler:
”I Ringsted sætter vi gode livsvilkår for den enkelte og vækst for kommunen højt,
og her spiller muligheden for job og uddannelse en afgørende rolle. Derfor er jeg
rigtig glad for, at vi i samarbejde med Jobindex og Powerjobsøgerne har fået
etableret job- og uddannelsesmessen”, siger han og fortsætter:
”Messen giver mulighed for, at borgere, virksomheder og uddannelsesinstitutioner
får kontakt på en uformel måde, så vi håber, at den kan give inspiration til
uddannelse eller måske et brancheskift. Og så tror jeg på, at messen kan bruges
til at sikre et godt match mellem jobsøgerne og virksomhederne”.
Arbejdsmarkedschef i Ringsted Kommune, Susanne Frydenlund, udtaler:
”I Ringsted Jobcenter er vores hovedopgave at bidrage til, at ledige kommer i job,
at virksomhederne får den nødvendige arbejdskraft, og at arbejdskraften har de
rette kvalifikationer. Jeg ved, at vi på messen vil have nogle arbejdsgivere, som
deltager, fordi de mangler arbejdskraft, og som håber, at de vil få fat i nogle gode
medarbejdere. Vi hilser derfor samarbejdet med Jobindex og Powerjobsøgerne
meget velkomment, og vi håber, at messen vil være med til at styrke den positive
vækst i beskæftigelsen, som vi oplever i øjeblikket”.
Messen byder også på en række foredrag, som kan give inspiration og input til
jobsøgningen, og de deltagende virksomheder og uddannelsesinstitutioner står
selvfølgelig klar med råd og vejledning til de interesserede.
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Messen afholdes onsdag d. 28. september, kl. 9.30-12.00 i Ringsted
Kongrescenter. Den er åben for alle.
Til redaktionerne: For yderligere information, kontakt:
Leder af Midtsjællands Aktiveringscenter, Michael Merle, tlf. 57 62 79 62
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