
 

 

Kom och delta i ”Jobb på Kimitoön”-expo!  

Tid Fredag 2.2.2018, kl. 13.00 – 17.00 

Plats Wrethalla, Kimito (Museivägen) 

 

Är du beredd att prata om rekryteringsbehovet i ditt företag och att ta emot förfrågningar och öppna 

ansökningar gällande just er verksamhet? 

 

Behöver du anställa ett proffs för stadigvarande arbete? Anställa för säsongen? Korta uppdrag och 

snabba keikkor? Rekryteringsstöd? Funderar du på att anlita ett bemanningsföretag?  

 

Vill du veta mera om vilka vindar som råder inom branschen och få nya idéer? Vill du bekanta dej 

med andra lokala och regionala företag, och i bästa fall hitta nya samarbetsöppningar? 

 

 

*     *     *     *     * 

 

Genom att delta i ”Jobb på Kimitoön”-expo kan du få dina frågor besvarade och samtidigt skapa goda 

kontakter till framtida arbetstagare och samarbetsparter! 

  

Förutom att företag och arbetssökande samlas under samma tak, finns även experter på plats som 

kan ge råd i finansierings- och rekryteringsärenden. Vi kommer också att diskutera olika branschers 

framtidsscenarion på Kimitoön. 

  

Du tar väl i beaktande att evenemanget kan fungera som ett ypperligt marknadsföringstillfälle för ditt 

företag? Det kostar inget att delta. 

 



Program 

 

13.00   Evenemangets öppnande och arrangörernas hälsning 

Kalevi Kallonen, Kimitoöns kommun, näringslivsnämndens ordförande 

Mats Nurmio ja Ann-Margareth Österås, Kimitoöns kommun 

Heidi Loukiainen, Kimitoöns företagare 

  

c. 13.15  Sommarjobb på Kimitoön 

  Kommunens sommarjobb och sommarjobbssedeln 2018 

  Henrika Tytärniemi, handledare, Ungdomsverkstaden ISLA+  

 

c.14.00  Stöd för företagen: investeringar, lån, rekryteringar och utveckling. 

  Mika Harju, TE-byrån, sakkunnig, företagstjänster 

Timo Mäkelä, NTM-centralen, finansieringschef 

Annika Aalto, Finnvera, finansieringsrådgivare 

Emil Oljemark, Leader – I samma båt - verksamhetsledare 

 

c. 15.00   Läroavtalen idag 

Mika Rautiainen, Salon Seudun Ammattiopisto, försäljnings- och 

marknadsföringschef 

 

17.00   Evenemanget avslutas 

 

Programpunkterna är kortvariga. Organisationernas representanter finns tillgängliga hela 

eftermiddagen för ytterligare frågor och diskussion. 

 

Kafeterian är öppen hela tiden, och Ekocenter håller korvgrillen varm. Företagens representanter får 

gratis kaffe och smörgås. 

   

Tilläggsuppgifter och anmälningar 

 

Anmälningar senast fredag 19.1.2018 per e-post eller telefon 

 

Mats Nurmio, företagsrådgivare 

040 053 9179, mats.nurmio@kimitoon.fi 

 

Ann-Margareth Österås, sysselsättningsenhetens förman 

040 648 6434, ann-margareth.osteras@kimitoon.fi 

 

Sven Ivars, projektkoordinator 

040 488 5527, sven.ivars@kimitoon.fi 

 

Expo-området och stand för utställare 

Behöver du ett mässbord? El? Mera utrymme? 

Företaget har ett utrymme på 2x2m för nödvändigt material 

enligt eget önskemål, t.ex. utställningsbord, stol, roll-up, 

visitkort, broschyrer osv. Det går att låna ett hopfällbart 

mässbord av arrangörerna. 

Meddela arrangörerna senast 19.1.2018 om du behöver ett 



mässbord och/eller el. Utrymmesuppdelningen görs på basen av anmälningarna, så om du vill försäkra 

dej om ett ändamålsenligt utrymme så meddela i tid. 

Om företaget kommer att behöva rekrytera, men ni inte kan komma på plats – ta kontakt med oss! Vi kan 

upprätthålla ett mässbord på vilket vi placerar annonser och kontaktuppgifter till de företag som inte kan 

komma på plats. Vi kan också för er del på begäran samla in öppna jobbansökningar och kontaktuppgifter, 

och förmedla dem vidare till er efter evenemanget. 

 

Evenemangets hemsidor 

Vi informerar om evenemanget på följande sidor: 

Hemsidan: http://www.kimitoon.fi/foretagande_sysselsattning/jobb_pa_kimitoon-expo 

Facebook: https://www.facebook.com/jobbkimitoon/ 

 

Hittills har följande företag preliminärt meddelat om deltagande 

Västanfjärds Mekaniska Verkstad, Western Shipyards, Dalsbruks Fabrik, Strandells, Örö, Salmonfarm, 

Kasnäs Spa & Hotel, S-Rautia Kimito, D-Marin, Midnight Sun Sailing, DB Marina, Robins Marin, Kullas 

Gård, VMP Varamiespalvelu, Axxell Brusaby, VPS henkilöstöpalvelu, Salon ammattiopisto, 

Saaristohetki, Andelslaget Vinde, Kimitoöns kommun... Ändringar i listan sker hela tiden, och den 

uppdaterade listan kommer att finnas på evenemangets hemsida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS! NU OCH FRAMÖVER: 

Om ni också i fortsättningen kommer att behöva anställa personal eller behöver mer folk till 

korta uppdrag och säsongsjobb etc, utnyttja gärna Facebook-sidan: ”Jobb på Kimitoön” för 

att få ut budskapet. Det samma gäller för praktikplatser, läroavtalsplatser osv... Ni kan skriva 

er annonstext direkt på sidan (den kommer till oss för godkännande) eller sända den direkt 

till oss (sidans administratörer: Sven, Mats, Ann-Margareth) så formar vi texten för er del. 

https://www.facebook.com/jobbkimitoon/ 

Ni kommer väl ihåg att arbetsannonserna – såväl små som stora – är den bästa 

marknadsföring ni kan fixa för ert företag!   

 

http://www.kimitoon.fi/foretagande_sysselsattning/jobb_pa_kimitoon-expo
https://www.facebook.com/jobbkimitoon/
https://www.facebook.com/jobbkimitoon/

