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Paviljongissa työnantajat- ja hakijat yhteen koonnut Rekry, työelämä & koulutus
-tapahtuma laajenee jälleen
Jyväskylässä paikkansa vakiinnuttanut Rekry, työelämä ja koulutus -tapahtuma järjestettiin
21.1. messu- ja tapahtumakeskus Paviljongissa jo kolmannen kerran. Jyväskylän Messut Oy:n
ja Mediatalo Keskisuomalaisen yhteistyössä järjestämä tapahtuma kokosi yhteen KeskiSuomessa rekrytoivat yritykset ja työpaikkaa vaihtavat tai etsivät ammattilaiset. Tapahtuma
järjestetään tänä vuonna myös Kuopiossa ja Kouvolassa.
Paviljongissa oli tarjolla erilaisia työllistymismahdollisuuksia, mukaan lukien kesätyö- ja
harjoittelupaikat sekä toisen asteen koulutusmahdollisuudet. Tapahtumassa oli esillä yli 100
yritystä ja työnantajaa. Yhteistyökumppaneina olivat Jyväskylän kaupunki, Keski-Suomen TEtoimisto, ELY-keskus, Jyväskylän yliopisto, JAMK, Gradia, Humak ja Poke.
Kaikkiaan paikalla vieraili 3641 avoimista paikoista kiinnostunutta. Kävijöitä riitti tasaisesti koko
päivän ajan. Tietoiskujen lisäksi puhujana messuilla vieraili Duudsonien HP, joka kertoi mistä
Duudsonien tarina sai alkunsa ja miten poikaporukan jekkuilusta kasvoi ura, business ja ilmiö.
Tapahtuma oli avoinna klo 10-18. Aukioloajalla pyrittiin huomioimaan kaikki potentiaaliset kävijät.
Päivällä tilaisuuteen pääsivät osallistumaan opiskelijat ja työnhakijat ja illalla mahdolliset
työpaikan vaihtajat. Näytteilleasettajilta tuli positiivista palautetta siitä, että tapahtuma saavutti
hyvin eri tyyppisiä hakijoita.
– Tapahtuma oli onnistunut ja näytteilleasettajilta saatiin hyvää palautetta, kertoo Jyväskylän
Messut Oy:n toimitusjohtaja Juha Rahko. Useat työnantajat kertoivat löytäneensä sopivia
hakijoita. Rekrytointitapahtumalle on kysyntää ja tapahtuman kehittämistä jatketaan, Rahko
toteaa.
Rekry, työelämä & koulutus 2021 -messut järjestetään ensi vuonna Paviljongissa 19.1.2021.
Tapahtuma laajeni viime vuonna myös Kuopioon ja Rekry, työelämä & koulutus Savo järjestetään
Kuopio-Hallissa 8.9.2020 yhteistyössä Savon Media Oy:n kanssa. Tänä vuonna tapahtuma
laajenee edelleen Kouvolaan, jossa Rekry, työelämä & koulutus Kymenlaakso järjestetään ensi
kerran 17.9.2020 yhteistyössä Kaakon Viestintä Oy:n kanssa.
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