
 

 

 

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

Tid Fredag 2.2.2018, kl. 13.00 – 17.00 

Plats Wrethalla, Kimito (Museivägen) 

 

Är du i behov av nytt jobb och nya utmaningar? Söker du stadigvarande jobb, sommarjobb, korta 

uppdrag eller praktikplats?  Är branschbyte aktuellt för dej? 

 

Vill du ha info om utbildningsmöjligheter? Intresserad av läroavtal? Behöver du veta mera om olika 

stödformer för sysselsättning? Känns tröskeln hög för att söka jobb utanför Kimitoön? 

 

Hur skulle det vara att bli företagare? 

 

*     *     *     *     * 

 

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

kontakter till arbetsgivare, rådgivare och andra sakkunniga. 

  

På plats samlas företag och arbetssökande samlas under samma tak. Dessutom finns experter på plats 

som kan ge råd gällande rekrytering och företagsamhet – till exempel om planering av 

affärsverksamhet, grundande av företag och frågor om finansiering. 

  

Du tar väl i beaktande att evenemanget kan fungera som ett ypperligt tillfälle med tanke på framtida 

arbetsmöjligheter? Uppdatera din CV och var beredd att dela ut dina uppgifter åt företagen så att de vid 

behov kan kontakta dej framöver i arbetsfrågor. 



 

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 2018 

På svenska kl. 13.15 / På finska kl. 13.30: Kommunens sommarjobb och 

sommarjobbssedeln  

  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 erbjuder kaffe och té. Ekocenter håller korvgrillen varm.  

 

   

Tilläggsuppgifter och anmälningar 

 

Ingen anmälan behövs, men: 

OBS! Genom att anmäla dej (”kommer”) på evenemangets 

Facebook-sida så deltar du i utlottningen av ett fint pris! 

Utlottningen sker på fredag och priset delas ut på plats i 

Wrethalla.  

 

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 

 

Transporter 

 

 

mailto:sven.ivars@kimitoon.fi


 

Gratis busstransport från Dalsbruk ordnas enligt följande tidtabell: 

 

12.30  Start från Dalsbruk (Bio Pony) 

12.32 Skolans / Brukshallens parkeringsplats 

12.55 Wrethalla,  Kimito 

 

Returbussar från Wrethalla startar klockan 14.00 och 16.00. 

 

Anmäl dig till Sven Ivars (0404 885527) om du har för avsikt att delta i busstransporten. 

 

Expo-området och service 

Tillfället är öppet för alla, och ordnas inomhus i Wrethallas festsal. 

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 

Listan på deltagande företag hittar på evenemangets hemsida 

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

 

TIPS: Bekanta dej med företagen på förhand! Håll reda på deras verksamhet och fundera färdigt ut 

några för dej viktiga frågor att ställa företagens representanter. Du kan samtidigt begära 

kontaktuppgifter för att återkomma till saken i ett senare skede. På detta sätt skapar du en god bild 

av dej själv, och öppnar för vidare diskussion i arbetsärenden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS! NU OCH FRAMÖVER: 

Om du också framöver vill följa med jobbmarknaden på Kimitoön och få nyttig info om 

företag med rekryteringsbehov, praktikplatser, läroavtalsplatser etc. så lönar det sig att gå in 

och ”gilla” sidan ”Jobb på Kimitoön” på Facebook.  Du kan också skriva om dej själv och 

vilka jobb du söker, direkt på sidan (vi godkänner texten först). Du kan också kontakta oss 

med ditt budskap så placerar vi (sidans administratörer: Sven, Mats, Ann-Margareth) texten på 

sidan. så formar vi texten för er del. 

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