Ekstremjobbmessa 2019
Fredag 28.juni: 17.30-19.00
Gjennom Ekstremjobbmessa går Veko, bedrifter på Voss, samt Voss kommune saman om
å tilby bygda som både bu-, leike- og arbeidsplass. Formålet er enkelt:
ME TRENG FOLK - ME TRENG DEG!

Kva:

Kvar:

På Ekstremjobbmessa kan du, heilt gratis, få:

Ekstremjobbmessa er i Ekstremsportvekoteltet på
Prestegardslandet.

-

-

informasjon om stillingar
hjelp til å søke jobb
melde deg på interesseliste for stillingar i
kommunen
samtale med arbeidstakarar i kommunen
få innsikt i sentrumsplanane for kommune
få nyttige linkar som gjer starten på Voss
litt enklare – eks ift buplass,
barnehage/skule,
dele erfaringar med andre som vurderer å
flytte til Voss

Kven:
Jobbmessa er for alle, og dei som held stendene i
messa er aktive arbeidstakarar frå Voss
kommune. Desse kan gje deg ærlege svar på
jobblivet på Voss, og i tillegg hjelpe deg med
jobbsøking, tips om plass å bu, informasjon om
karriereval og mogelegheiter, og om dine
fritidsinteresse og -draumar kan gjennomførast
på Voss. Den som intet våger….

Kvifor Voss:
Voss byr på snø og nordlys om vinteren. Voss byr
på toppturar, auka vassmengd i elever, og lunsj
på Prestegardslandet om våren. Voss byr på
ekstremsport, flyging og bading om sommaren.
Og Voss byr på sykkelturar, klatring, vindtunnel
og kafèbesøk om hausten.

Korleis:
Gjennom stands og samtalar får du greie på alle
dei ulike tilboda i Voss. Du får nære
praksisrelaterte historier som hjelp deg med å
bestemme deg for at Voss er rett.

Jobbmessa er eit lavterskeltilbod, og ein open invitasjon til alle om å få informasjon
knytt til yrkeslivet på Voss. Gjennom stands og presentasjonar, samtalar og latter, får
du informasjon om ledige stillingar (faste og mellombels), tips om korleis å finne buplass,
og informasjon om kva Voss tilbyr innbyggjarar utanfor arbeidstid. Alt er sjølvsagt
presentert av tilsette i kommunen, som ynskjer å nå alt som skjer i bygda vår.
Nyt(t) sjansen, og gjer som over 400 har gjort dei siste 5 åra: flytt til Voss!

ARBEID / STUDIER
Arbeid i Voss kommune
NAV
Finn.no - arbeid
Vaksenopplæring
Informasjon til flyktningar

BU
Ny på Voss
Facebook – kjøpe / leige
Finn.no - leige
Finn.no - kjøpe
Startlån

FAMILIE
Barnehage
Skule / SFO

FRITID
Kjøpe / selge / bytte - Voss
Barneutstyr – Voss
Sportsutstyr – Voss
Kva skjer på Voss
Friluftsfolk – Voss
Hjelpt til alt mulig – Voss
REKO-Ringen – Voss
Voss Utferdslag
Voss Kulturskule
Frivillig
Orkesteret Fossegrimen

