
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

Velkommen til karrieremessen i Arena Aabenraa. Karrieremessen giver dig mulighed for at møde de 

virksomheder og uddannelser, der er i vores område.   

 

Du vil opdage, at der er mange forskellige karrieremuligheder i Sønderjylland. Faktisk er der adgang til 

371.000 arbejdspladser inden for en times kørsel fra Aabenraa og mange af jobbene ligger i virksomheder i 

Aabenraa kommune. Du kan blive alt fra læge og sygeplejerske på sygehusene, revisor eller speditør på 

kontoret til elektriker eller kok i felten.    

Når du møder op til karrieremessen står virksomheder og uddannelser klar til at tale med dig. Det er derfor 

en god idé at være forberedt. Vi har derfor i dette messekatalog lavet en introduktion til alle de 

virksomheder og uddannelser, du kan møde på karrieremessen. Vælg dem ud, du syntes lyder som noget 

for dig, og tal med dem på standene. Er du forberedt og åben på at møde virksomhederne og 

uddannelserne til karrieremessen, vil du nemlig få viden og inspiration til at træffe dit valg omkring 

uddannelse og job.  

Har du lyst til at få pudset dit cv af med et professionelt billede af dig selv, så mød op kl. 15-17, hvor vi har 

hyret en fotograf til dig. I dette tidsrum er der åbent for alle, så tag gerne venner og familie med og udnyt 

muligheden for dialog med virksomhederne og uddannelserne.   

Som borgmester glæder jeg mig over, at vi har et så alsidigt arbejdsmarked med så mange forskellige 

jobmuligheder. Jeg håber, at der også er et, der passe til dig, når du er klar til job – for der er brug for dig på 

det sønderjyske jobmarked.  

 

Rigtig god forberedelse,  

Vi ses til karrieremessen 

 

Venlig hilsen 

Thomas Andresen  

Borgmester Aabenraa Kommune  



 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 

 

10. Aabenraa  Sydbank Kohberg 

UC Syd  Contiga FDE / ITD 

VUC Syd  Bygma Aabenraa Syd og Sønderjyllands politi 

IBC Aabenraa Føtex Abena 

Produktionshøjskolen Meritten Vollerup Smedeland HTP 

SOSU Syd Erling Andersen El-møller 

STU og Nybro 7 Matek Hotel Europa 

AOF Toyota Meldgaard 

Gråsten Landbrugsskole Syddansk Tagdækning Regionskontoret  

Aabenraa Statsskole HLT Service Sygehus Sønderjylland 

Ungdommens Uddannelsesvejledning Skifter Lastbiler Nagel Danmark 

Syddansk Universitet DHL Freight (Denmark) A/S 
Psykiatrien i Region 
Syddanmark 

EUC Syd Davidsen A/S Dansk Metal/ LO 

Jobcenter  DTK Arla  

ETU forsikring KH Onestop LandboSyd 

Revisionscenteret Ommen og Møller Rødekro Kro 

Intego SignMeUp Ingemann´s Autolakering 

Kreditbanken Aabenraa Kommune Sønderjysk Pleje 

Sønderjysk Forsikring Arwos   
 

 



 
 
 
 
 

 


