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Projektbeskrivelse for karrieremesse 2019
Konceptet for karrieremessen 2019 tager afsæt i de erfaringer, der er gjort i forbindelse
med afholdelse af messen de sidste år. Karrieremessen 2017/18 blev afholdt den sidste
tirsdag i oktober i Arena Aabenraa. I 2018 var 2.150 elever og studerende tilmeldt til besøg
hos 77 stande, der repræsenterede 59 virksomheder og uddannelser.
Formålet med karrieremessen er, at vise bredden i det lokale jobmarked og dermed
styrke kendskabet til de mangel forskellige lokale job- og uddannelsesmuligheder.
Målet med karrieremessen er,
•
•
•

At de besøgende får styrket deres kendskab til de lokale job- og uddannelsesmuligheder
At udstillerne får styrket deres rekrutteringsgrundlag
At udstillerne får skabt netværk med andre virksomheder og uddannelsesinstitutioner

Aabenraa Kommune har bevilliget 0,20 mio. kr. til gennemførelse af karrieremessen i 2019.

Målgrupper: besøgende
Karrieremessen henvender sig til elever fra folkeskoler, friskoler og efterskoler samt
studernde fra ungdomsskoler og videregående uddannelser i Aabenraa. Derudover er der en
åben time, hvor jobinteressrede fra Jobcenteret og fra uddannelsesinstitutioner i øvrigt og
ikke mindst forældrene, til de unge i folkeskolen er velkomne. Vi forventer over 2100
besøgende til karrieremessen.

Målgrupper: udstillere
For at opfylde formålet om at vise bredden i karrieremulighedene er det essentielt, at flest
mulige virksomhedsbrancher er repræsenteret på messen. Det betyder, at foreninger og
interesseorganisationer udgår og fokus lægges på virksomheder. Følgende brancher
inviteres:
• Overnatning/ restaurationsvirksomhed
• Information, kommunikation og it
• Banker, revisorer og forsikring
• Ejendomsmæglere
• Arkitekter, ingeniører, advokater
• Forlystelser/ kultur
• Sundhedssektoren
• Offentlige myndigheder såsom politi, jobcenter og kommune
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Derudover tilbydes uddannelsesinstitutoierne stande, som virksomhederne kan henvise de
besøgende til, således at koblingen mellem job og uddannelse fremgår.

Programmet for besøget
De besøgende er inddelt i hold, hvor hvert hold har 75 min. til at besøge udstillerne. Der er
følgende fordeling af de besøgende:
Tidsrum
09:00-10:15
10:30-11:45
11:45-12:30
12:30-13:45
14:00-15:15
15:15-16:30

Målgruppe
Folkeskoler, friskoler, efterskoler
Folkeskoler, efterskoler, ungdomsuddannelse
Frokost for udstillere – byrådet inviteres
Ungdomsuddannelser og videregående uddannelser
Ungdomsuddannelser og videregående uddannelser
Åbent for alle interesserede

Når de besøgende ankommer, henvises de til Arenaen, hvor de kan besøge udstillerne.

Forberedelser på skolerne
Elever i Folkeskolen får en opgavebeskrivelse fra deres lærer, så der er forberedt inden
besøget. Alle elever og studerende får messekataloget i en trykt udgave. Når eleverne
besøger karrieremessen bedes de medbringe det trykte messekatalog, hvor de kan noteret
deres ønsker til besøg. Derudover får forældre besked via e-boks om karrieremessen.
Markedsføring
Der udarbejdes en hjemmeside til karrieremessen. Her vil al information til de besøgende og
udstillerne være tilgængelig. Derudover vil der være målrettet annoncering til de besøgene,
der er i fokus i den åbne del af karrieremessen.

Projektgruppe
Organisation
Kohberg
EUC Syd
Folkeskolerne
Kommunikation
UU-vejledningen
Jobcenter
Campustrådet
Campusrådet
Businesss Aabenraa
Businesss Aabenraa

Repræsentant
Nanna Noe
Søren Prisholm
Lene Hedeager Pagh
Rune Højer Jensen
Bjarke Valeur Bruhn-Rasmussen
Nikolaj Stange Jensen
Thor Røber
Christian Bargmeyer Olesen
Michael Dinesen
Helle Olsen

Kontaktoplysning
NPN@kohberg.com
snp@eucsyd.dk
lhp@aabenraa.dk
rhj@aabenraa.dk
bvr@aabenraa.dk
nlj@aabenraa.dk
THOR12342012@hotmail.com
christianohlsen0804@hotmail.com
md@businessaabenra.com
hmo@businessaabenra.com
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Tidsplan
Tidspunkt
25. marts
9. april
11. april
april
maj
15. maj
18. juni
28. juni
Uge 32
12. august
23. august
2. september
9.-30. september
Uge 40
Uge. 41
2. september
Uge 43
25. september
30. september
11. oktober
28. oktober
29. oktober kl. 6-19
30. oktober
31. oktober
November
3. december
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Aktivitet
Projektgruppemøde
Beslutning i økonomiudvalget
Information til skolerne/uddannelsesinstitutioner
Udarbejdelse af hjemmeside/landingpage
Møde med Arena Aabenraa
Information til udstillere
Campuskontaktrådet
Tilbagemelding fra skoler om deltagelse
Informationsmail til kontaktlærerne
Tilbagemelding fra virksomhederne om
tilmelding
Tilbagemelding fra virksomhederne om
messekatalog
Deadline – send samlet pakke til grafiker
Udarbejde messekatalog – grafisk opsætning og
tryk
Levering af færdigt messekatalog ud til skoler
Opgavebeskrivelse til skolerne
Møde med Arena Aabenraa og Compass-center
vedr. opstilling af stande
Skolerne forbereder eleverne
Invitere byrådet til frokost med udstillerne og
besøg karriemessen
Informationsmail til virksomhederne ift.
forplejning/leje og link til hjemmesiden med
messekatalog
Deadline for tilbagemelding på forplejning/leje
Opsætning af stande
Karrieremesse
Udsende fakturering for forplejning/leje
Evaluering hos udstillerne og kontaktlærerne
Projektgruppemøde
Opsamling til Økonomiudvalget

Tovholder
Helle
Helle
Lene
Helle
Michael
Michael
Helle
Lene
Lene
Michael
Micahel
Michael/Rune
Rune
Micahel
Lene
Michael
Lene
Helle
Michael
Michael
Michael
Mia
Helle
Helle
Helle

Økonomi
Udgiftspost
Leje af Arena Aabenraa inkl. kaffe
Stande – xx stk. inkl. opsætning og strøm
Messekatalog – opsætning og tryk
Markedsføring
Buskørsel
Udarbejdelse af hjemmeside

Budget

Regnskab
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Fotograf til CV-billeder
Diverse
I alt
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