
Nu har alla organisationer och företag i Hylte kommun chansen att få besök av 
fyra frågvisa elever ifrån årskurs 8 på Örnaskolan!

Elevernas uppgift hos er är att undersöka varför de i framtiden ska välja att arbeta 
hos er eller i branschen som ni representerar. I gengäld ges ni tillfälle att marknads-
föra er verksamhet samt berätta för eleverna vilka egenskaper och kompetenser ni 
efterfrågar hos era framtida medarbetare.

Måndagen den 25 maj kommer eleverna att besöka er organisation eller företag. 
Eleverna är indelade i grupper om fyra och kommer under några timmar undersöka 
vad ni som arbetsgivare efterfrågar hos framtida medarbetare. Samarbetet mellan dig 
och din elevgrupp avslutas vid en gemensam mässa i aulan på Örnaskolan fredagen 
den 29 maj. Tanken är att eleverna deltar i mässan tillsammans med er och är på så 
vis era ambassadörer i montern. Mässan kommer att vara öppen för hela skolverk-
samheten i Hylte kommun samt allmänheten, vilket ger er möjlighet att marknads-
föra er för en bredare målgrupp.

Ditt åtagande från näringslivet
Som ansvarig för ett företag eller organisation åtar du dig att hämta och lämna eleven 
på skolan inför och efter besöket hos er den 25 maj. Tidpunkten för besöket hos er 
görs upp i samråd med undertecknade då vi är måna om att det ska passa in i er verk-
samhet för dagen, dock upphämtning senast kl 9.00. Du transporterar sedan eleverna 
tillbaka till skolan, och de sammanställer informationen som de har samlat in hos er. 

Inspirerande föredrag
Som lite extra inspiration kommer mässan den 29 maj att avslutas med en vitaminin-
jektion av föreläsaren Svante Randlert. Han kommer att på ett framsynt och humo-
ristiskt sätt tala om den nya generationen på arbetsmarknaden och vad de efterfrågar 
hos arbetsgivare. Dessutom berättar han mer om hur nöjda medarbetare blir varu-
märkesambassadörer. 

Inbjudan till att delta i Företagsambassadören  
 - ett tillfälle att nå ut till framtidens medarbetare

Hylte 2015-03-09
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”Svante Randlert håller i nyckeln ”Talangförsörjning” 
och lär dig konsten att hitta rätt människor i en till-
växtfas. Du lär dig både hur framgångsrika företag 
jobbar med rekrytering och vad som krävs för att att-
rahera de mest lovande talangerna.”



Hållpunkter för arrangemanget: 

Anmälan och frågor 
Vi behöver din anmälan senast den 1 april till evelina.samuelsson@hylte.se
Mer detaljerad information fås i samband med anmälan, men har ni frågor gällande 
arrangemanget redan innan så besvaras de av Evelina på mobilnummer 0733-71 83 53. 
Vi hoppas verkligen på ert deltagande!

Varma hälsningar,

Emma Vari,  
Studie-och yrkesvägledare Hylte kommun

Evelina Samuelsson,  
Näringslivsutvecklare Hylte kommun
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Måndag 25 maj                                          Fredag 29 maj

v. 22
4 senast 9.00   
    upphämtning av elever vid skolan
  

4 senast 13.30  
    avlämning av elever vid skolan Ti
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4 10.00 - 12.00  
     Företagsmässa

4 13.00 - 14.30 
    Svante Randlert inspirerar med  
     föredrag om den nya generation- 
     ens medarbetare och hur få     
     varumärkesambassadörer 
    

I årskurs 8 går det idag 108 elever vilket innebär att vi 
kommer att behöva 27 företag för att detta initiativ ska 
vara genomförbart! Ingen elev ska behöva stå utan fö-
retag i denna satsning – visst vill ditt företag vara med?


