
Inspirera unga 
som står inför 
sina framtidsval

Vill ni
vara med?

Vilka får ni träffa?

Nu samlar vi arbetsmarknaden till en lustfylld prova på-arena

i anslutning till

På Future Skills ges regionens arbetsliv en 
unik möjlighet att möta unga personer som 
står inför sina framtida studie- och yrkesval. 

Här trä�ar ni:
Ungdomar 14–25 år
Vårdnadshavare
Skolpersonal
Studie- och yrkesvägledare
Arbetsförmedlare

I oktober 2016 besökte 26 000 personer Gymnasiedagarna –
Göteborgsregionens mötesplats inför gymnasievalet. Nu utvecklas 
mässan med Future Skills.

Tanken är att genom en mängd olika prova på-ytor ge ungdomarna 
ett tillfälle att upptäcka nya yrken, få kunskap om olika branscher 
och prata om vilka kompetenser som krävs på en framtida arbets-
marknad. Tillsammans skapar vi helt enkelt regionens viktigaste 
mötesplats .

Representerar ni en yrkesgrupp, bransch eller 
företag? Erbjuder ni eftergymnasiala utbildningar 
eller arbetar ni själva med skola-arbetslivsfrågor? 

Future Skills fokuserar på �era områden som har 
med ungas framtid att göra. Vid anmälan väljer ni 
vad som passar er bäst. 

Anmälan görs via länken: 
http://delegia.com/futureskills2017 

Kontakt: Lena Sjöstrand, 031-3355014
futureskills@grkom.se

http://delegia.com/futureskills2017


Prova på jobb-torget

Ståbord i sommarjobb/extrajobbsytan: 5000 kr

Skola-arbetslivstorget

Utbildningstorget

Besök gymnasiedagarna.se/futureskills 
för mer information om Future Skills.

Ambitionen med Future Skills är att skapa en så bra mix av arbets-
marknaden och utbildningsområdet som möjligt. Av den anled-
ningen förbehåller vi oss rätten att vid behov prioritera utställare 
från branscher som inte redan �nns representerade.

Hur ser era framtida kompetensbehov ut? Vilka arbetsupp-
gifter, karriärs- och utvecklingsmöjligheter �nns hos er? 
Nu har ni chans att visa upp er bransch, yrken och verk-
samhet och låta era framtida medarbetare ”prova på”. 

Här �nns också en särskild del för arbetsgivare som 
erbjuder extrajobb och sommarjobb för ungdomar.

Medverkandeytor: 
17 000 kr/9 m2
39 000 kr/20 m2
48 000 kr/25 m2

Är ni en verksamhet eller organisation som främjar 
relationen mellan skola och arbetsliv? Här har ni möjlighet 
att trä�a skolpersonal från hela regionen och inspirera till 
nya samarbeten och visa upp vad just ni kan erbjuda. 

Medverkandeyta: 17 000 kr/9 m2
Ståbord: 5000 kr

Erbjuder ni  eftergymnasiala utbildningar inom universitet 
och högskolor, yrkeshögskolor eller vuxenutbildningar? 
Visa upp ert utbud och inspirera besökarna kring vilka 
vägar som leder till olika yrken. 

Medverkandeyta: 
9500 kr/5 m2
19 000 kr/10 m2
Ståbord: 5000 kr

Bli en del av Göteborgsregionens 
största föräldramöte

Bidra till att förbättra matchningen 
på arbetsmarknaden

Inspirera unga som står 
inför sina framtidsval

Trä�a era framtida
 medarbetare redan idag


