Velkommen til å delta på årets Sjekk inn – jobbmessa for studenter og unge
voksne.
Sjekk inn arrangeres i år for fjerde gang. Mange verdifulle kontakter har blitt etablert, og flere
bedrifter har rekruttert dyktige medarbeidere.
Nå håper vi at din bedrift er klar til å sjekke inn og knytte kontakter med fremtidige arbeidstakere
og sikre dere den kompetansen og arbeidskrafta dere trenger.
Som utstiller vil dere bli presentert som deltaker på Sjekk inn gjennom våre nettsider, arrangement
på facebook., i deltakerinformasjon og pressemeldinger.

Sjekk inn 2019:
Tid:
Sted:
Stands:
Kostnad:
Påmelding:
Påmeldingsfrist:
Kontaktperson:

27. desember fra kl. 14:00 -16:30
Campus Ålesund, i kantina på NMK bygget.
Utstillerne får standplass på ca. 2 meter. Rigging av stands fra kl. 12.00.
Kr 6000 pr standplass.
Påmeldingsskjema for Sjekk inn
30.november
Elisabeth Føyen Aasen, 70 16 20 45/41 57 09 79
elisabeth.froyen.aasen@alesund.kommune.no

Hva er Sjekk inn?
Sjekk inn er jobbmessa for studenter og unge voksne - både de som bor her og de som er hjemme på
juleferie. Målet er å knytte arbeids- og næringsliv til potensielle arbeidstakere, slik at vi både på kort
og lang sikt sikrer at regionen har den kompetansen og arbeidskraften den trenger. Sjekk inn er et
tiltak for å synliggjøre mulighetene og mangfoldet som regionen har å by på, og fungerer som en
møteplass der bedrifter og organisasjoner kan møte potensielle arbeidstakere. Tilbakemeldingene fra
bedriftene er at dette er et verdifullt og viktig arrangement, over 30% av bedriftene melder at de har
ansatt en eller flere arbeidstakere gjennom Sjekk inn. Ikke gå glipp av denne unike muligheten til å
knytte kontakter både med næringsliv og potensielle arbeidstakere!

Se mer om tidligere Sjekk inn-arrangement her:
https://www.alesund.kommune.no/aktuelt/nyhetsarkiv/9340-du-kjem-vel-pa-sjekk-inn-1912-2017
https://www.alesund.kommune.no/aktuelt/nyhetsarkiv/9362-rundt-490-sjekket-inn-pa-campusalesund
https://www.flickr.com/photos/alesundkommune/albums/72157664107719018

Sjekk inn arrangeres av Region Ålesund, som er kommunane Giske, Haram, Sandøy, Skodje, Sula,
Sykkylven, Ørskog og Ålesund.
Sjekk inn 2019 har disse samarbeidspartnerne:
 ÅKP
 NTNU
 Blue Legasea
 Sunnmørsposten
 Studentparlamentet
 Næringsforeningen i Ålesundsregionen
 Haram Næring og Innovasjonsforum
 Sykkylven Næringsutvikling AS
 Sentrumsforeningen
 Bypatrioten
 The North West
 Sunnmøre regionråd

