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NÖDINGE. Det vim-
lade av företagare och 
arbetssökande i Ale 
gymnasium i torsdags.

Årets Jobbmässa 
blev en riktig fullträff.

– Succé! Det går inte 
att sammanfatta det 
på annat sätt, konsta-
terade mässansvarige 
Reimond Ardner.

Det var fullt på parkeringen 
långt innan Jobbmässan ens 
hade hunnit starta. Intres-
set var stort och det märktes 
på vimlet av människor som 
gick mellan de olika mont-
rarna. Totalt fanns 23 företag 
och kommunala verksamhe-
ter representerade i gymna-
siecaféet.

– Vi är jättenöjda att vi 
lyckats samla så många olika 
branscher, kommunala verk-
samheter, bemanningsföre-
tag och näringsidkare. Bred-
den är enorm, förklarade Rei-
mond Ardner.

– Uppskattningsvis finns 
det totalt 400 arbetstillfäl-
len som dagens utställare be-
höver rekrytera till och då är 
inte feriejobben inräknade. 
Exempelvis så söker Nobina 
100 busschaufförer till regi-
onen.

Det här var andra gången 
som Arbetsförmedlingen 
ordnade Jobbmässa. Första 
gången var för två år sedan. 
I fjol satte lågkonjunkturen 
käppar i hjulet.

– Nu känner vi att det finns 
ett sug efter arbetskraft igen, 
säger Reimond Ardner.

Brady Converting, som 
flyttar sin verksamhet från 
Kungälv till Ale i sommar, var 
ett av de företag som fanns på 
plats i Ale gymnasium. Plats-
chef Niclas Emanuelsson 
hade en stril ström av besö-
kare i montern.

– I första hand vill vi pro-
filera vårt företag och be-
rätta att vi kommer till Ale 
kommun. Det här är ett ut-
märkt sätt att möta allmänhe-
ten. I framtiden kan det dock 
bli aktuellt med rekrytering, 
säger Niclas Emanuelsson.

Går om- och tillbygg-
nadsarbetet på Rödjans in-
dustriområde enligt rit-
ningarna?

– Ja, entreprenören gör ett 
fantastiskt bra jobb och vi ska 
kunna flytta in till sommaren 
som planerat.

I en annan monter stod 
Lasse Andersson och 
Ingmar Jigfelt från rädd-
ningstjänsten.

– Det är viktigt att visa upp 
sig och vi passar på att ta upp 
anmälningar från folk som är 
intresserade av att bli brand-
män, säger Ingmar Jigfelt.

Totalt besöktes mässan av 
drygt 800 personer och Rei-
mond Ardner utesluter inte 
en favorit i repris redan till 
hösten.

– Det var många företag 

som uttryckte sin förtjus-
ning och signalerade att de 
gärna kommer tillbaka. Det 
kan mycket väl bli en mässa 
till hösten, beroende på hur 
konjunkturen ser ut. I så fall 
blir det här i Ale gymnasium 

igen. Lokalen är väl anpassad 
till ändamålet och personalen 
som servar oss är toppen. 
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– Stort sug efter arbetskraft
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Brady Converting, som etablerar sig på Rödjans industriom-
råde i sommar, var ett av de företag som fanns på plats i Ale 
gymnasium i torsdags.

Arbetsförmedlingens mässansvarig, Reimond Ardner, be-
skrev Jobbmässan som en succé och utesluter inte en upp-
följning redan till hösten.

Lasse Andersson och Ingmar Jigfelt fanns på plats för att 
samla in intresseanmälningar från potentiella deltidsbrand-
män.

Bevakningsföretaget Securitas medverkade på Jobbmässan 
i Ale gymnasium.

15.000 KR RABATT PÅ KÖK!

ÖPPET

VARDAGAR 
07.00-17.30

LÖRDAGAR 
09.00-13.00

Erbjudandet kan ej kombineras och gäller
vid köp av kökssnickerier från Ballingslöv
för minst 70.000 kr. Vid köp över 70.000 kr
fortsätter prisavdraget.


