
JOBBMÄSSA
25 oktober 2022
kl. 10.00-15.30

Malmömässan, Mässgatan 6 

Letar du efter arbetskraft till ditt företag? 
 
 
Den 25 oktober 2022 anordnar Malmö Stad, Köpenhamns Kommun, Arbetsförmedlingen, 
STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering), Dansk Erhverv, Dansk Industri och 
Greater Copenhagen en jobbmässa med förhoppningen att koppla samman er företagare 
på båda sidor sundet med den kompetens ni söker! 

På mässan kommer arbetssökande från Sverige som har fokus på arbete med mindre krav 
på exempelvis lång utbildning och erfarenhet och med intresse av diverse branscher som 
tex hotell, restaurang, transport och detaljhandel.

Anmälan 
Maila christopher.johansson@malmo.se senast 10 oktober, 
meddela gärna hur många ni kommer från ert företag och vilka kompetenser ni söker.

Program:
Kl. 09.00 – 10.00 Ni företag kommer och förbereder era platser (kaffe, te, frukt finns på plats)
Kl. 10.00 – 12.00  Dörrarna öppnas för arbetssökande och mässan kommer i gång. 
Kl. 12.00 – 13.30  Lunch med övriga utställare (vi bjuder på lunchen och jobbmässan håller stängt)
Kl. 13.30 – 15.30  Jobbmässan fortsätter

Praktisk information:
Ta sig hit: Malmömässan nås enkelt via kollektivtrafik, Bussar och tåg stannar i Hyllie, Malmö.  
Greater Copenhagens och Malmö Stads personal befinner sig på plats redan vid kl.08.00 för att  
förbereda lokalerna samt se till att allt fungerar. 

Parkering: Det finns flera alternativ för parkering - Malmö Stads P-hus på Arenagatan 1 eller  
parkeringen på Emporia, Hyllie boulevard 19. 

Fotograf: På mässan kommer det finnas en fotograf. I fall ni inte vill vara med på några foto –  
hör gärna av er till kpl@greatercph.com.

Rekvisita: På mässan har varje utställare ett bord för 2 personer, där ni kan ha medhaft material –  
ta gärna med flyers med information om ert företag och/eller lediga tjänster. Det blir extra bra om ni 
har en roll-up eller liknande som snabbt kan hjälpa våra deltagare att identifiera vilka ni är.

Lunch: Under mässan bjuder vi våra utställare på lunch mellan kl.12.00-13.30. Om du har allergier/ 
matpreferenser – skriv gärna till kpl@greatercph.com.

Kontakter: Vid frågor/funderingar, ring eller maila till Christopher Johansson, Malmö Stad:  
christopher.johansson@malmo.se eller 0709342228.
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