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Kick-off jobbmessa Arena Innlandet

- Introduksjon til Arena Innlandet

- Digital jobbmesse 15. oktober

- Kommunikasjon og profilering

- Praktisk info

- Hvilke profiler og miljøer er dere på utkikk 
etter

- Presentasjon av den digitale standen

- Spørsmål



Arena Innlandet er et samarbeid mellom Hamarregionen 

reiseliv og utvikling og NAV i Hamarregionen, hvor 

kommunene Ringsaker, Hamar, Stange og Løten står bak. 

Formålet med jobbmessen er å vise frem jobbmulighetene i 

regionen og tiltrekke oss attraktive arbeidstakere.



Arena Innlandet – opprinnelig i Oslo

• Arena Innlandet 
konseptet ble etablert i 
2016 som en videreføring 
fra Tirsdag kveld fra 
Nydalen

• Mellom 35 og 55 bedrifter 
i Oslo med over 100 
personer inne på jakt 
etter talenter

• Siste tre år arrangert i 
Marmorsalen på 
Sentralen

• Kombinasjon av 
jobbmesse og fagseminar 
som en del av Oslo 
Innovation Week



Arena Innlandet 2020

• Hovedmål 

– Videreutvikle Arene Innlandet som 
den vesentligste jobbmessen i Innlandet

– Bidra til at næringslivet får den kompetansen de 
har behov for

– Profilere Innlandet som et attraktivt arbeidssted 
som flere søker seg til

– Bidra til kompetansepåfyll for 
både jobbsøkere/arbeidstakere og bedrifter



Nytt i 2020

• Tatt jobbmessen hjem til regionen

• Inngått samarbeid med NAV – slår sammen våre to 
jobbmesser 

• Vil ha en digital jobbmesse i tillegg til fysisk i mars 2021 

• Utvikler konseptet med en kompetanseløft for å være en 
attraktiv arbeidsgiver og sikre attraktive arbeidstakere

• Karrierevalg – samarbeid med Karrieresenteret og 
fylkeskommunen

• Inkludering – på fysisk messe i mars 2021



Karrierevalg – samarbeid med Karrieresenteret

• Vi jobber sammen med 
Karrieresenteret som vil kjøre 
webinarer/fysisk workshop 
med fokus på 

– Karrierevalg 

– Hvordan bli en god kandidat?

• Jobbsøknad

• Jobbintervju



Kompetanseløft

• Vi ønsker å lage en arena for å 
sikre at vi har et attraktivt 
arbeidsmarked og attraktive 
arbeidstakere

• Bransjeuavhengig 
kompetansepåfyll

• Gjerne bidrag fra bedrifter

• Mulige temaer

– Digitalisering

– Jobbe smart sammen

– Ny teknologi

– Hvordan holde seg oppdatert?

– Hvordan takle endringer

– Andre?



Digital plattform – Jobbmesse.no





Arena Innlandet – publisert arrangement på

jobbmesse.no

 Påmeldte bedrifter 

vil få hjelp til å lage 

stand 

 Jobbmesse.no 

inneholder 

veiledning til 

arbeidssøkere om 

registrering





Virtuell stand – innhold og muligheter

• Hver bedrift får en stand som de kan skreddersy å legge 
inn informasjon, stillinger, brosjyrer og videoer

• Du kan ha videointervjuer, chatte og ha videochat med 
kandidater

• Du kan «betjene» standen med flere ansatte med ulik 
kompetanse for å matche det du er på utkikk etter

• Kandidater kan legge inn sin CV hos deg og søke på 
stillinger enten via løsningen eller med link til din 
løsning

• Du får statistikk om hvor mange som har vært innom 
standen din



Arena Innlandet - stand (arrangør)



NAV sin stand (under arbeid)



Kommunikasjon og profilering



Før     Under    Etter



Kanaler

• Facebook hovedkanal for å legge ut 
innlegg om bedrifter 

• Linkedin, FINN, 
arbeidsplassen.nav.no –
annonsering for vår digitale 
jobbmesse Arena Innlandet

• Instagram og Snapchat – egne 
kanaler og annonsering

• Web – arenainnlandet.com med 
oppdatert info til bedrifter og 
jobbsøkere



Et glimt fra markedsføringen i 2019



Dugnadsinnsats kreves – alle mann til pumpene!

• Alle bedrifter som deltar må tagge event og hovedside 
@arenainnlandet
@jobbmessaarenainnlandet2020

• Alle bedrifter må lage egne saker og fremme attraktive 
stillinger

• Få dine kollegaer til å dele eventet i sitt nettverk

• Arena Innlandet ambassadører

– Hvem er din(e) ambassadører? Fint om du utfordrer noen ansatte 
til å ta en mer aktiv rolle i deling



Praktisk info



Deltakeragift

• 3.000 kr for bedrifter med under 20 MNOK i årsomsetning

• 6.000 kr for bedrifter med mer enn 20 MNOK i årsomsetning

• Avgiften dekker deltakelse på begge messene – 15.10.20 og 
17.03.21

• Det er mulighet til å oppgradere fra sølv til gullstand på 
jobbmesse.no dette er i så fall en tilleggskostnad på 2.500



Hva får du ved å delta på Arena Innlandet?

• Egen stand på to digitale jobbmesser

• Stand på jobbmessen på Scandic Hamar 11. mars

• Profilert bedriften og aktuelle jobber før, under og 
etter selve messene

• Møte fremtidige arbeidstakere digitalt og fysisk på 
arrangementet den 11. mars – hele landet som 
nedslagsfelt på den digitale delen

• Bygge nettverk og nye samarbeid

• Bidra til kompetanseløft for regionen og la ansatte 
få kompetanseløft



Bidrag fra bedrifter som deltar

• Vi lager en stand til dere som dere kan 
skreddersy og legge inn informasjon

– Stillinger

– Video

– Brosjyrer

– Informasjon

– Brukere

• Vi trenger info om dere som vi skal bruke i 
markedsføringen av din bedrift

– Kort info om bedriften

– Kort beskrivelse av hvilken type 
kompetanse dere er ute etter (tenker at 
stillingene ligger på jobbmesse.no

– Filmsnutt til bruk på sosiale medier – her 
oppfordres dere til å by på dere selv og ikke 
være for «corporate» gir bedre mulighet for 
å få synlighet på Facebook

– Bilder som kan brukes på sosiale medier

– Link til hjemmeside/jobbsider



Gi oss innspill på hva som er viktig for din bedrift

• Hvilke miljøer er viktig for dere?

• Har dere innspill, eller vil bidra med 
innlegg på kompetanseløft? 



Arena Innlandet bidrar til å bygge opp under og 

profilere vår utvidede region gjennom at vi er en 

interessant bo- og arbeidsmarkedsregion



Les mer om arrangementet på arenainnlandet.com eller på facebook på 

https://m.facebook.com/arenainnlandet/



Har du spørsmål ta kontakt med: 

- Berte, Hamarregionen reiseliv og utvikling – 995 12 512, berte@hamarregionen.no

- Svetlana, NAV – 950 18 975, svetlana.meteleva@nav.no 

- kontakt@arenainnlandet.com


