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NÖDINGE. I tisdags 
arrangerades en rekry-
teringsmässa på 
Arbetsförmedlingens 
kontor.

Representanter från 
Ale kommun, Lilla 
Edets kommun och 
Solhaga by samsades 
om utrymmet och upp-
märksamheten.

Gemensamt för de 
tre aktörerna var att 
försöka få in intresse-
anmälningar och däri-
genom  kunna rekrytera 
personal, såväl för 
omgående anställning 
som till sommaren då 
behovet är extra stort.

För första gången arrangera-
des en rekryteringsmässa över 
kommungränserna. Ett lyckat 
drag skulle det visa sig, då in-
tresset av arbetssökande var 
stort.

– Det är första gången som 
vi från Lilla Edet är med och 
vi är både förvånade och glada 
åt det stora intresset, säger 
Katarina Andersson och 
fortsätter:

– Vi gör ett register på de 
intresseansökningar som vi 
får in. I första hand är det 
personer med omvårdnadsut-
bildning eller barn- och fritid 
som vi söker. Till sommaren 
kommer vi att behöva ett 50-
tal personer, men behovet av 

timvikarier dyker upp hela 
tiden. För den arbetssökande 
kan detta vara möjligheten 
att få in en fot i Lilla Edets 
kommun, sedan vet man inte 
vad som dyker upp.

Susanne Jönsson från 
Solhaga by var också nöjd 
med utfallet av rekryterings-
mässan. Eftersom det pri-
vata omsorgsföretaget, med 
verksamhet i Lerum, Ang-
ered, Ale, Lödöse, Nygård 
och Lilla Edet, håller på att 
expandera låg mässan utmärkt 
i tiden.

Personlig lämplighet
– På knappt en timma hade 
vi 20 personer som fyllde i 
intresseanmälan. Vad som är 
positivt med den här mässan 
är att vi, samtidigt som an-
mälan lämnas in, också får 
ett ansikte på den arbetssö-
kande. Vi lägger väldigt stor 
vikt vid den personliga lämp-
ligheten. Hos oss ingår man 
i en arbetsgrupp som strävar 
efter ett enhetligt arbetssätt, 
varför en god teamkänsla är 
oerhörd viktig, säger Susan-
ne Jönsson.

Initiativet till rekryterings-
mässan hade tagits av Tomas 
Nilsson, enhetschef för flex-
poolen i Ale kommun, och 
Maria Sahlén, Arbetsför-
medlingen.

– Till dagens mässa hade vi 
särskilt bjudit in ett 70-tal per-
soner med någon form av ut-
bildning inom vården. Vi har 

också marknadsfört arrang-
emanget på gymnasieskolor, 
dels i Nödinge, dels i Troll-
hättan, säger Maria Sahlén.

Flexpoolens målsättning 
var att finna lämpliga arbets-
sökande till i första hand om-
vårdnadsarbete.

Flexpool
– Vi har ett behov av både fast-
anställd och timavlönad per-
sonal, säger Tomas Nilsson.

Att synen på vårdyrket 
har förändrats och statusen 
höjts, var samtliga som lokal-
tidningen pratade med över-
ens om.

– Intresset för omvård-
nadsprogrammet är större nu 
än tidigare. Framtidsutsik-
terna för att få ett jobb inom 
vården är goda, då det väntar 
många pensionsavgångar, 
säger Thomas Nilsson och 
tillägger:

– Det är flest kvinnor som 
jobbar inom vården, men jag 
kan se att det blir fler män som 
söker sig till vården.

De positiva reaktioner-
na från tisdagens rekryte-
ringsmässa får Maria Sahlén 
att utlova fler liknande pro-
jekt från Arbetsförmedling-
ens sida.

– Jag ser fram emot fler re-
kryteringsmässor även inom 
andra branscher, där företag 
skulle kunna gå samman och 
nyttja våra lokaler.

ÄLVÄNGEN. I fredags 
skedde årets första 
företagsträff.

Ett drygt 50-tal 
lunchgäster fanns på 
plats i Repslagarmuse-
ets lokaler.

Senaste nytt från 
kommunen, polisens 
nya roll i Ale och infor-
mation om Alemässan 
var programpunkterna 
som avverkades.
Intresset var stort när Ale Fö-
retagsforum bjöd in till sopp-
lunch på Repslagarmuseet. 
Förutom god mat fick företa-
garna anledning att sörpla i sig 
allmännyttig information från 
såväl kommunledningen som 
ordningsmakten.

Kommunalrådet Jarl 
Karlsson (s) inledde med en 
kort nulägesbeskrivning av det 
pågående väg- och järnvägs-
bygget på sträckan Nödinge-
Nol och nästkommande etapp 
som blir Nol-Älvängen.

– Som läget är nu så hålls 
tidsplanen för projektet, för-
klarade Karlsson innan han 
gled över på en ekonomisk 
redogörelse.

– Ale kommun gjorde ett 
överskott för 2007 på 25 mil-
joner kronor. I budgeten för 
2008 har vi valt att satsa tio 
extra miljoner på en långsik-
tig satsning på skolan. Vi har 
inte bestämt vad pengarna ska 
användas till utan det ska ske i 
en nära dialog med dem som 
arbetar i verksamheten.

Arbetsförmedlingen, som 
stod som värd för årets första 
företagarträff, representera-
des av Maria Sahlén samt nya 
chefen för Ale/Lilla Edet, Fati 

Maroufi.
– Jag har bara arbetat 25 

dagar i Ale. Jag är full av för-
väntningar och ser fram emot 
ett gott samarbete med våra 
samverkansparter i kommu-
nen, sade Fati Maroufi som 
närmast kommer från en an-
ställning på Arbetsförmed-
lingens kontor i Gamlesta-
den.

Maria Sahlén från företags-
gruppen skickade följande 
hälsning till lunchgästerna:

– Söker ni folk ska vi 
hjälpa er att hitta rätt person. 
Lämna in er kravspecifika-
tion till oss, så ska vi matcha 
ihop den lediga platsen med 
rätt person. Vi kan leta över 
hela landet om personen inte 
finns i Ale. Använd oss när ni 
ska rekrytera!

Polisinspektör Tom Hen-
ricson hade bjudits in för att 
tala om polisens nya roll i 
Ale. Henricson, som började 
på Alepolisen 1989, redogjor-
de för bakgrunden till beslutet 
att stänga polisstationen i Ala-
fors och satsningen på ett po-
liskontor på Ale Torg. 

Inte öppet än
– Officiellt har vi inte öppnat 
ännu, och därför finns det 
inga fasta öppettider. För när-
varande är vi tre poliser som 
ska jobba i Ale, men tanken är 
att det ska kompletteras med 
en administrativ tjänst i fram-
tiden, förklarade Tom Hen-
ricson och fortsatte:

– Meningen är att vi ska pa-
trullera av kommunens orter 
dagtid. Alla utredningar sköts 
numera från Angered, som är 
det polisområde som Ale till-
hör. Angered i sin tur tillhör 

polisområden 1, vilket är det-
samma som Storgöteborg. 
Övriga tre polisområde i 
Västra Götalands län är Borås, 
Skövde och Uddevalla.

Den nya organisationen 
innebär att Tom Henric-
son och hans kollegor åter 
kommer att ges tid att besöka 
skolor runtom i kommunen.

– Vi ska inrikta oss på års-
kurs fyra och börjar redan till 
våren, sade Henricson.

Polisens kvälls- och nattar-
bete sköts bland annat av ung-
domsenheten från Angered.

– Poliserna är inte synliga 
varje gång, de kör även en hel 
del civilt, förklarade Henric-
son.

Alemässan
Näringslivschef Jerry Brat-
tåsen avrundade lunchträf-
fen med en presentation av 
Ale Mässkansli, bestående av 
Therese Olaisson och Ca-

tharina Jentzell. Tillsam-
mans upplyste de om Alemäs-
san 2008, som äger rum i Ale 
Arena 17-19 april.

– Det blir en häftig utma-
ning. Den här gången satsar vi 
på fyra mässor i en. Förutom 
vår näringslivsmässa arrange-
ras bomässa, motormässa och 
föreningsmässa under samma 
tak, sade Brattåsen och fort-
satte:

– Ni får med er ett för-
handsexemplar på inbjudan. 
Monterkostnaden kommer 
att bli fortsatt låg, inget fö-
retag ska kunna säga att de 
inte har råd att vara med. Jag 
hoppas att ni ser fram emot 
Alemässan lika mycket som 
vi gör.

Mer information om Ale-
mässan lär komma på nästa 
sopplunch, som är inplanerad 
fredagen den 29 februari.

JONAS ANDERSSON

Sopplunch föll företagare i smaken

Maria Sahlen från Arbetsförmedlingen, kommunalrådet Jarl 
Karlsson och Tom Henricson från polisen, redogjorde för se-
naste nytt från sina respektive verksamhetsområden när Ale 
Företagsforum bjöd in kommunens företagare till sopplunch.  

Rekryteringsmässa med fokus på vården

Ingemar Augustsson från Älvängen var en av många som tog tillfället i akt att besöka rekry-
teringsmässan på Arbetsförmedlingens kontor i Nödinge. Ingemar sökte arbete som personlig 
assistent i sin hemkommun.

Thomas Nilsson, 
enhetschef för Ale 
kommuns flexpool, 
kom i kontakt med 
många arbetssö-
kande.

I NÖDINGE
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se


