INDBYDELSE

Elevpladsmesse 2018
D. 23. januar

Varde Handelsskole
og Handelsgymnasium

Tilmelding sker ved at kontakte:
Peter Møller Voigt, virksomhedskonsulent i Rybners Praktikcenter, pemv@rybners.dk,
30 45 83 24. Peter Møller Voigt er også klar til at svare på spørgsmål om Elevpladsmessen.

Rybners Teknisk skole og Handelsskole samt Varde Handelsskole
og handelsgymnasium, Erhvervsgymnasiet Grindsted og Handelsgymnasiet Ribe, inviterer dig og din virksomhed til at deltage i årets
elevpladsmesse.
Messen foregår
Tirsdag d. 23. januar 2018 fra kl. 9.00
til kl. 13 i Teknodromet på Rybners,
Spangsbjerg Møllevej 72 i Esbjerg.
Ved at deltage på messen får din virksomhed en unik chance for at brande sig overfor
de elever, som er klar til at komme ud i en
elevplads senest fra sommeren 2018.
Elever
Omkring 750 elever fra erhvervsskolerne i
Esbjerg, Ribe, Grindsted og Varde vil deltage
på messen. De vil være klar til elevpladser
inden for:
 Maler

 Industritekniker

 Murer

 Kok

 Tømrer

 Tjener

 VVS

 Ernæringsassistenter

 Elektriker

 Lager og logistik

 Smede

 Mekaniker

 Skibsmontør

 Frisør
 Tandklinikassistent

 Kontor
 Detail
 Handel

Eleverne inviteres forskudt, så de møder ind
i et flow der giver jer tid til en snak med hver
enkelt.
Desuden forventer vi også at elever fra
andre erhvervsskoler i regionen vil deltage
fx. fra Hansenberg og EUC Syd. Det vil dog
udelukkende være elever der er mobile i
deres elevpladssøgning.
Messestand
Til messen kan din virksomhed få en stand
på 3x3 m. uden beregning. Standen vil indeholde et cafebord samt skilt med jeres navn

og hvilke uddannelser der søges elever til.
Der er trådløs internet og mulighed for
tilslutning til strøm ved nogle af standene.
Har du rollups eller lignende må de meget
gerne medbringes.
Elevplads
På messen får I mulighed for at komme i
kontakt med de elever, som står på spring
til at søge en elevplads. Vores erfaring er,
at også eleverne får stort udbytte af at
vide mere om de enkelte virksomheder og
lægger vægt på erfaringerne fra elevpladsmessen, når de søger elevplads.
De vil for eksempel gerne vide noget om:
Hvordan er det at være elev i jeres
virksomhed?
 Hvilke arbejdsopgaver har en elev i
dagligdagen?
 Hvad lægger I vægt på af faglige og
personlige kompetencer?
 Hvilke forventninger har I til jeres
kommende elev?


Program
Kl. 8.00 Opstilling og klargøring af 		
messestanden. Servering af kaffe, te
og rundstykker
 Kl. 9.00 - 13.00 Messen er åben for
alle elever. Inden messen får I en
oversigt over hvor mange elever vi
forventer deltager fra de forskellige 		
uddannelser.
 Kl. 13.00 Nedtagning og oprydning. 		
Servering af sandwich og vand.


Vi forventer mediedækning af Elevpladsmessen og håber, at I selvfølgelig har tid og
lyst til også at deltage.
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