Invitation til Jobmesse
DGI-Huset, Nordkraft, Aalborg
Tirsdag d. 26. september

Kære virksomhed,
Aalborg Kommune og Siemens Gamesa Renewable Energy
vil gerne give jer mulighed for at finde jeres nye kompetente medarbejder!
Derfor inviteres I til Jobmesse tirsdag d. 26. september i DGI-Huset, Teglgårds Plads 1, Nordkraft, 9000 Aalborg.
Vi har et stort ønske om at hjælpe de opsagte medarbejdere med at skabe netværk og nye muligheder. Derfor
afholdes denne jobmesse med ambition om at give andre virksomheder indblik i, hvilke kompetencer og
muligheder der nu er blandt de ledige kandidater.
Vidste du for eksempel at;
-

Alle kandidaterne har gennemgået grundig træning inden for kvalitet og sikkerhed
Alle kandidaterne har indgående kendskab til visuelle produktionsstyringsværktøjer (lean)
At kandidaterne løbende er blevet opkvalificeret med uddannelser og kurser
At Siemens Gamesa ansatte med værdierne ejerskab og tillid i høj grad arbejder selvstændigt og
ansvarligt
At man som virksomhed blandt andet kan få tilskud til voksenelever

Jobmessen foregår således, at der vil blive arrangeret møde mellem kandidat og virksomhed i form af opstillede
virksomhedsstande, hvor der vil være rig lejlighed for både virksomhed og kandidat at skabe grobund for
potentielt fremtidige arbejdsrelationer.
Dertil samarbejdes med Aalborg Jobcenter og flere nordjyske uddannelsesinstitutioner, som vil være til stede til at
svare på spørgsmål om opkvalificeringsmuligheder og tilskudsordninger.
Ønsker I at deltage på denne messe, vil I få mulighed for følgende;
-

Egen stand på messen
Mulighed for adgang til elektronisk database med CV på vores opsagte medarbejdere
Mulighed for at komme i det inspirationskatalog, som uddeles på forhånd til vores medarbejdere, så
de kan målrette kontakten til netop jeres virksomhed.

Tilmelding skal ske via e-mail jobmesse.energy@siemens.com senest onsdag d. 20. september. Heri ønskes der
en beskrivelse af, hvor mange deltagere I bliver af hensyn til forplejning, samt om I ønsker en stand eller blot
ønsker at møde vores medarbejdere i det afslappede kaffehjørne på messen.
Jobmessen indledes kl. 13:00. Yderligere information om programmet vil følge senere.
Vi glæder os til at se jer!

Med venlig hilsen

___________________________
Thomas Kastrup-Larsen
Borgmester, Aalborg Kommune

___________________________
Henrik Hedegaard
Plant Manager, Aalborg

