Onko yrityksessänne tarvetta työntekijöille? Tarjoamme apua työntekijän löytämiseen! Myös kesätyöpaikat.
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Tuu#Messiin Työtä ja elämää rekrytointitapahtuma
Lauantai 9.2.2019, klo 10.00 - 14.00
Novida (Liljalaaksonkatu 23, Uusikaupunki)

Tapahtumassa esitellään monipuolisesti erilaisia työmahdollisuuksia, työnantajia ja seutumme palveluita, jotta saisimme
houkuteltua kokonaisia perheitä muuttamaan tänne. Mukaan ovat tervetulleita yritykset koko Vakka-Suomen alueelta!
Yrityksille tarjolla
•
•
•
•

Näytteilleasettajapaikka messuilla (koko n. 2 m x 1,5 m, jossa pöytä + tuolit 2 kpl). Jos tarvitsette enemmän tilaa,
voitte varata useamman paikan. Paikkoja rajoitetusti, ilmoittaudu pian!
www.tuumessiin.fi -sivuille yrityksen nimi (linkki yrityksen omille www-sivuille) ja yrityksen avoimet työpaikat.
Kohtaamistiloja keskusteluille työnhakijan ja työnantajan kesken.
Ennen tapahtumaa näytteilleasettajille jaetaan kampanjamateriaali Tuu#Messiin, Työtä ja Elämää -flyerit.

Tapahtuman paikkamaksu
Mikroyritykset
PK yritykset
Suuret yritykset

paikkamaksu á 100 € +alv
paikkamaksu á 150 € +alv
paikkamaksu á 300 € +alv

Ilmoittautumiset viimeistään 25.1.2019

http://bit.ly/tuumessiin2019

MUUTA
•

Yritysesittelyvideot erillissopimuksella Grafeskolta. Tuu#Messiin -hintaan sisältyy yrityksen henkilön ja puheen videointi,
yrityksen logo yms. tiedot alkuun ja loppuun, editointi ja valmis n. 30 - 60 sekunnin mittainen yritysvideo. Videota voi
käyttää messukäytön ulkopuolella myös yrityksen omilla sivuilla, somekanavissa jne. (Muusta videointitarpeesta esim.
yrityksen tuotantotiloissa toteutettavista videoinneista sovitaan erikseen.) Palvelun tuottaa Grafesko Oy ja Tuu#Messiin
hinta on 300 € + alv. Lisätiedot Noora Konttinen / 045 130 4546

Uudenkaupungin ja Laitilan kaupungit panostavat tiedotukseen merkittävästi. TE-toimisto/ELY-keskus markkinoi tapahtumaa
valtakunnallisesti ja järjestää linja-autokuljetuksia seuraavilta seuduilta: Uusimaa, Häme/Lahti, Satakunta, Salo/Turku ja Pirkanmaa.
Tapahtuma on kaikille avoin, koko perheelle suunnattu messutapahtuma, jossa pääteemana ovat seudulla avoinna olevat
monipuoliset työpaikat. Lapsille omaa ohjelmaa.
Lisätietoja
Raimo Rantanen / raimo.rantanen@ukipolis.fi, 040 5464 100, Ukipolis Oy
Leena Valtonen / leena.valtonen@ukipolis.fi, 040 0831 527, Ukipolis Oy

Mukaan ilmoittautuneita yrityksiä; Valmet Automotive Oy, Yara Finland Oy, Uudenkaupungin Rautavalimo Oy, Laserkeskus Oy,
Vahterus Oy, Novida ammattiopisto ja lukio, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova, Laitilan kaupunki, Uudenkaupungin kaupunki,
TE-toimisto, Rauma Maritime Training Center (Samk ja Winnova, merenkulku Rauma), Ukipolis Oy ja Uudenkaupungin
kauppakamariosasto.

