
En mässa för utbildning och rekrytering

Mässan arrangeras av Nolia AB

Arbetsförmedlingen 343
Astar AB 329
Brännbollsyran 307
Chalmers Sjö 354
Chalmers Tekniska Högskola 354
Cultural Care Sweden AB 320
EF Education AB 320
Försvarsmakten 302
Handelshögskolan i Stockholm 367
Hjalmar Strömerskolan 328
Hola folkhögskola 318
Härnösands folkhögskola 306
Högskolan i Gävle 345
Iftac AB 305

Kriminalvården 322
Landstinget Västernorrland 317
Lantmäteriet 369
Linköpings universitet 352
LO Distriktet i Mellersta Norrland 344
Lunds Tekniska Högskola 364
Lunds universitet 365
Medelpads Räddningstjänstförbund 303
Mittuniversitetet 350
MSB Myndigheten för samhällsskydd  
och beredskap 304
Norrtälje OptikCentrum 342
Polisen 323
SEG Swiss Education 319

Stiftelsen Yrkeshögskolan Sverige 327
STS Student Travel Schools AB 321
Studentum 341
Sveriges lantbruksuniversitet 370
SYV-torg 371
Umeå universitet 351
Universitets- och högskolerådet 340
Uppsala universitet 368
Vuxenutbildning Sundsvall Timrå 325
Work for you 326
Yrkesakademin AB 330
Yrkeshögskolan Mitt 325
Ålsta folkhögskola 318
Örnsköldsviks folkhögskola 318

Karriärjakten
I ditt mål att hitta din karriär och framtid ska du 
samla in minst fyra klistermärken från utställare 
och ett från scenprogrammet i Hall B.
 
Dessa sätter du sedan fast på utställarnas
monterplats här på kartan. När du har minst
fem markeringar lämnar du kartan i Nolias
information och är då med i utlottningen
av biobiljetter. Lycka till!
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En mässa för utbildning och rekrytering

Mässan arrangeras av Nolia AB

Scenprogram och miniseminarier på scenen i B-hallen
10.00-10.25 
Universitets- och högskolerådet för studievägledare
Regler i antagningen Vi reder ut frågetecknen och tar upp antagnings-
regler för gymnasister till högskolestudier. Vi berättar också kort om vad 
som gäller för sökande med utländska meriter. 

10.30-10.55 
Lunds universitet 
Så är det att bo och studera i studentstaden Lund– studenter berättar.

11.00-11.40 

Framtidens väg till jobb  
– bli attraktiv på arbetsmarknaden
Arbetsmarknadskunskap

Arbetsmarknadskunskap lyfter framtidsfrågorna på 
arbetsmarknaden utifrån ett arbetsgivarperspektiv. 
Under en inspirationsföreläsning förs diskussioner 
kring viktiga kompetenser, egenskaper, utbildning 
och vägen till ett jobb samt hur arbetsmarknaden 
ser ut, förändras och digitaliseras. Vi vet inte exakt hur framtidens ar-
betsmarknad kommer att se ut,  
men vi vet att den kommer förändras i allt snabbare takt. 

Hur rustar du dig inför framtidens arbetsmarknad?  
Vilka kompetenser och färdigheter blir viktiga när yrken och  
branscher automatiseras allt mer? Detta och mycket mer diskuterar  
Arbetsmarknadskunskap under en inspirerande föreläsningstimme! 

11.45-12.10 
Uppsala universitet 
Uppsala universitet – bli en del av något stort Välkommen till Sveriges 
första universitet! Här läser 40 000 studenter som syns, hörs och märks 
överallt. Uppsala universitet har ett fantastiskt studentliv och ett gränslöst 
utbud av utbildning. Välj och vraka mellan 70 utbildningsprogram på 
grundnivå, 70 program på avancerad nivå och över 2000 kurser. 

12.30-12.55 
Arbetsförmedlingen
Ditt personliga varumärke & det egna drivet.

13.00-13.40 

Framtidens väg till jobb  
– bli attraktiv på arbetsmarknaden
Arbetsmarknadskunskap

Arbetsmarknadskunskap lyfter framtidsfrågorna på arbets- 
marknaden utifrån ett arbetsgivarperspektiv. Under en  
inspirationsföreläsning förs diskussioner kring viktiga kompe-
tenser, egenskaper, utbildning och vägen till ett jobb samt 
hur arbetsmarknaden ser ut, förändras och digitaliseras. Vi 
vet inte exakt hur framtidens arbetsmarknad kommer att se 
ut, men vi vet att den kommer förändras i allt snabbare takt. 

Hur rustar du dig inför framtidens arbetsmarknad?  
Vilka kompetenser och färdigheter blir viktiga när yrken och bran- 
scher automatiseras allt mer? Detta och mycket mer diskuterar  
Arbetsmarknadskunskap under en inspirerande föreläsningstimme! 

13.45-14.10
Mittuniversitetet
Plugga på Mittuniversitetet! Ta chansen och träffa en av  
Mittuniversitetets studenter! Lyssna till hur det är att vara  
student och att välja att plugga vidare efter gymnasiet.  
Vad är skillnaden mellan program och kurser? Att plugga  
på campus eller distans? Och hur funkar det egentligen  
med tentor? Och CSN? Passa på att ställa alla dina frågor  
direkt under seminariet! Välkommen!

Med reservation för förändringar.
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