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Ale kommuns

bästa
vitvarubutik!

Vi matchar alla konkurrenters 
priser, erbjudande och offerter
Leverans, installation och bortforsling från 650:-

Alltid snabba leveranser

Alltid räntefri avbetalning

Alevägen 37, Nol

Öppettider

Vardagar 9-18, Lördagar 10-14
Tel 0303-74 08 38

å

KYL-FRYS
Whirlpool
Kyl ARC1890/2 

A-klass i energi 
Höjd 180 cm 
Kylvolym 376 l 

Whirlpool
Frys AFG8191 

A-klass i energi 
Höjd 180 cm 
Frysvolym 235 l 

NU PAKETPRIS

8.490:-

21%
rabatt

Alla erbjudanden gäller även i vår butik El-Comfort i Alingsås, välkomna!

50%
rabatt

NU

224:-Våffeljärn HD4472
Ord. pris 449-

NÖDINGE. En jobbig 
jobbmässa i Ale gym-
nasium?

– Nej, långt över för-
väntan. Vi är helnöjda 
och har hittat mycket 
kompetent personal, 
säger XACT:s vd Peter 
Rygaard, som var en av 
utställarna.

Arbetsförmedlingen 
i Ale räknade in 1043 
besökare och strålade 
av lycka.

Jobbmässan i onsdagskväll 
blev en stor framgång för 
såväl utställare som besökare. 
Av 20 monterplatser blev 22 
besatta.

– Ja, vi fick klämma in 
ytterligare två i slutet, trots 
att det egentligen var fullt, 
säger Bengt Källgren och 
Reimond Ardner på Arbets-
förmedlingen i Ale.

Tanken att korta avstån-
det mellan arbetsgivare och 
arbetssökande slog väl ut. 
Marknadsföringen av mässan 
gav resultat. Besökarna kom 
från Kungsbacka i söder till 
Trollhättan i norr.

– Väldigt många av utstäl-
larna har vittnat om att de 
har hittat kvalificerade kan-
didater, berättar Reimond.

En av mässans mest nöjda 
utställare var bemannings-
företaget XACT som redan 
samma kväll kunde placera 
ut fyra av de sökande.

– Det här har varit helt fan-
tastiskt. Fyra kan jag placera 
direkt och ytterligare en vågar 
jag nästan lova jobb, men jag 
får kolla på det imorgon, sa 
en lyrisk Peter Rygaard som 
också berät-
tade att alla 
typer av 
maskining-
enjörer står 
högt i kurs.

Polisen är 
en yrkeskår 
med rekry-
teringsbehov 
och myndigheten fanns på 
plats för att tala sig varm om 
yrket och polishögskolan.

– Intresset är stort, men vi 

kan inte säga att vi har svårt 
att fylla utbildningarna. Vi 
tar in 350 nya per termin och 
har väl närmare 7000 sökande 
per omgång. Det som är att-
raktivt med polishögskolan 

är att alla 
är garan-
terade ett 
jobb, berät-
tar polis-
k o m m i s s a -
rie Lennart 
Axelsson.

F r i s k -
vårdskedjan, 

Sportlife, fanns på plats för 
att rekrytera personal till 
den nya anläggningen som 
ska byggas på Rödjans väg i 

Nödinge.
– Vi har flera hundra 

sökande till tjänsterna i recep-
tionen. Kul att intresset är så 
stort, säger Susanne Sebe-
styén, platschef i Älvängen.

Jobbmässans framgång 
medförde omgående beslut 
om en uppföljning.

– I oktober kör vi igen. 
Vi utvärderar vårens mässa 
och i sommar analyserar vi 
vilka branscher som kan vara 
i behov av att ställa ut. Det 
blir med stor sannolikhet 
många nya utställare, säger 
Reimond Ardner.

Över 1000 besökare på jobbmässan

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Ale gymnasiums webb-tv med Alexandra och Mattias doku-
menterade jobbmässan i onsdagskväll.

Bengt Källgren och Reimond Ardner på Arbetsförmedling-
en i Ale var mycket nöjda med arrangemanget som lockade 
över 1000 besökare, vilket medförde att många av utställar-
na hade skäl att applådera.

Andreas Winberg diskuterade vilka krav som Securitas ställer på dagens väktare.

Det här har varit helt 
fantastiskt. Fyra kan 
jag placera direkt och 

ytterligare en vågar jag 
nästan lova jobb.

Peter Rygaard


