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Nu startar ett samarbe-
te som kan öka nyföreta-
gandet i Ale. Statliga Almi 
och NyföretagarCentrum 
har tecknat ett samarbets-
avtal.

– Alebor som startar fö-
retag kommer få en snabb-
are väg till finansiering och 
oberoende finansierings-
rådgivning, säger Hamid 
Fard på Almi Väst.

Almi och Nyföreta-
garCentrum Sverige har 
tecknat ett samarbetsavtal 
om nyföretagarrådgivning. 
Syftet är att öka nyföreta-
gandet.

– Nyföretagare kommer 
att få ett större utbud av 
kompetens, erbjudande och 
nätverk för att kunna växa, 
säger Hamid Fard.

Avtalet gäller på natio-

nell nivå och innebär ut-
vecklad samverkan mellan 
de båda organisationerna. 
Under det nationella avta-
let kommer Almis regionala 
bolag, som exempelvis Almi 
Väst, teckna samarbetsavtal 
med lokala Nyföretagar-
Centrum för att utveckla 
nyföretagandet i regionen.

– Vi vill skapa ett väl 
fungerande och långsiktigt 

samarbete inom nyföreta-
garområdet mellan Almi 
och NyföretagarCentrum. 
Det ska vara enkelt och 
tydligt för våra kunder 
och vi vill på ett effektivt 
sätt säkra tillgången och 
kompetent rådgivning 
och finansiering över hela 
landet, säger Göran Lund-
wall, koncernchef Almi 
Företagspartner AB.

Samarbete som ska stärka nyföretagandet
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4:e mars är det den efterlängtade 

Fettisdagen
Glöm inte att beställa vår  

lyxiga och prisbelönta semla!

www.cederleufssvenheimers.se
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Folkets hus i Nol

Välkomna!

GÖTEBORG. Drygt 70 ut-
ställare som bjöd på 1 800 
lediga arbeten.

Västsveriges största 
Jobbmässa ägde rum på 
Svenska Mässan i förra 
veckan.

– Vi går mot ljusare tider 
på arbetsmarknaden, säger 
Reimond Ardner som re-
presenterade Alekontorets 
företagsgrupp tillsammans 
med kollegan Therese 
Bergius.

Den årligen återkommande 
Jobbmässan som Arbetsförmed-
lingen arrangerar tillsammans 
med en rad samarbetspartners, 
bland annat LO, SEKO och 
Västra Götalandsregionen, lock-
ade många besökare till Svenska 
Mässan.

– Vi räknade in sammanlagt 
cirka 13 000 personer, säger Rei-
mond Ardner.

Under de två mässdagarna 
erbjöds ett digert seminariepro-
gram. Det var föreläsningar om 

yrkesutbildning-
ar inom Göte-
borgsområdet, 
hur det är att ar-
beta inom gruv-
näringen samt 
information från 
t e l e k o m b r a n -
schen för att 
nämna några ex-
empel.

– En annan 
programpunkt 
var Eures, om 
hur det är att 

arbeta i ett annat EU-land. Ett 
liknande seminarium i mindre 
format ska vi ha i Nödinge den 
24 april. Innan dess, närmare 
bestämt den 20 mars, planerar vi 
för en Vårdeftermiddag, förkla-
rar Reimond Ardner.

Vad tycker du är det bästa 
med Jobbmässan i Göteborg?

– Att våra kunder ställs öga 
mot öga med potentiella arbets-
givare. Det är en jättefin möjlig-
het att lyssna in vad det finns för 
jobb på marknaden just nu. Helt 
klart är att en del av de person-
liga möten som sker i Svenska 
Mässan under dessa två dagar 
leder till jobb. Så är det absolut!

Vad var det för målgrupp?

– Den överraskade mig lite 
grann måste jag säga. Jag trod-
de det skulle vara betydligt fler 

ungdomar än vad som var fallet, 
merparten var medelålders män 
och kvinnor. En hel del omby-
tessökande fanns också på plats 
för att sondera terrängen.

Vilka branscher fanns re-
presenterade?

– IT-teknik, försäljning, ser-
vice, industri, transport, vård 
och omsorg. Det var en salig 
blandning. Vi hade flera beman-
ningsföretag på plats och yrkes-
utbildningar i form av IHM och 
Handelsakademin.

Var finns jobben just nu?
– Antalet arbetstillfällen inom 

handeln har ökat. Det är en tyd-
lig trend som vi ser. Ett positivt 
inslag på mässan var också det 
restaurangföretag som ska eta-
blera sig i Göteborg och som sö-
ker 80 restaurangbiträden inom 
den närmaste framtiden.

JONAS ANDERSSON

Therese Bergius och Reimond Ardner representerade Alekontorets företagsgrupp på Jobbmässan i Göteborg.

Stort intresse för
årets Jobbmässa

F
O

T
O

: 
J
O

N
A

S
 A

N
D

E
R

S
S
O

N

Helt klart är att en 
del av de personli-
ga möten som sker 
i Svenska Mässan 

under dessa två dagar leder 
till jobb.
REIMOND ARDNER
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Sms:a DJUR till 72120 
för mer information.

www.djurensratt.se   
08-555 914 00

Tillsammans kan  
vi hjälpa djuren!

Regionfullmäktige 
Justerat protokoll

Protokollet från regionfullmäktiges samman-
träde den 11 februari 2014 är justerat. 

Justeringen har gjorts offentlig den 21 februari 
genom anslag på Västra Götalandsregionens  
anslagstavla i Regionens Hus på Östergatan 1  
i Vänersborg.

Protokollet finns på adressen ovan men kan även 
läsas på www.vgregion.se/rfhandlingar

– Ljusning på arbetsmarknaden


