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Söker du unga hungriga och engagerade personer till ditt 
företag? Ta steget ut och möt dem hos oss den 17 oktober. 

Extrajobb och steget efter examen är top of mind hos våra 
unga talanger, allt som saknas är ett inspirerande möte. Nu 
bjuder vi in dig och ditt företag till Framtidsmässan på 
Fryshuset där ni under en eftermiddag får möta närmre 
600 gymnasiestudenter under en eftermiddag.  

Ta chansen att rekrytera och kommunicera med en ung 
målgrupp som är ivrig att lära och visa vad de går för. 
Välkommen! 

När: 17 Oktober, kl 14-17 
Pris: Betala efter förmåga 
Var: Fryshusets Arena 

Anmälan: senast 30 september genom att maila 
anna.johansson@fryshuset.se 

Ett rekryteringsevent som connectar 
ditt företag med unga talanger

mailto:anna.johansson@fryshuset.se


Fryshuset har alltid satt unga i centrum och svarar 
på de behov som unga har. Det innebär att vi också 
arbetar aktivt för en mer öppen och inkluderande 
arbetsmarknad. Syftet med Framtidsmässan är att 
ge eleverna inspiration och hjälp att ta första steget 
ut i arbetslivet, men också för att låta företag, 
rekryterare och ungdomar spela sin roll i att skapa 
större mångfald på arbetsmarknaden. 

Den 17 oktober kommer närmre 600 ungdomar på 
Fryshusets Gymnasium stå redo att möta er, ivriga 
att äntra arbetsmarknaden.  

Vi möjliggör för unga att genom sina passioner 
förändra världen



Under eventet får alla deltagande företag chans att 
mingla med och rekrytera taggade elever till lov-/
extrajobb.  

Networking sessions 
Möt och ta pulsen på framtidens arbetstagare! Hur ser 
de på kompetens och rekryteringsprocesser? Hur ser 
deras drömarbetsplats ut? Vad förväntar de sig av sin 
framtida arbetsgivare? 

Fast track 
Här får företag möjlighet att hålla korta mini-intervjuer 
för att rekrytera unga till lov- och extrajobb. Eleverna 
får en ärlig chans att möta och pitcha för rekryterare 
som kan erbjuda jobb nu, eller jobb efter studenten.

För företag på mässan



Intervjuteknik och cv-verkstad för unga 
Do’s and don’t under intervju. Inspirations 
session på scen med rekryterare. Eleverna 
får också hjälp att skapa ett cv och 
presentationen av sig själv i olika format. 

Personlighetstest med Student Work 
Student work erbjuder under eftermiddagen 
eleverna att ta reda på sina styrkor och 
hjälper dem i deras cv-skrivning 

Andra höjdpunkter 

Livepodd med Rahwa Dagnew och 
Men tack för visat intresse!  
Med gäst  
Tema: Fördomsfri rekrytering 



Framtidsmässan anordnas av Powerhouse, en del 
av Fryshuset. Powerhouse är Fryshusets hub för 
ungt socialt entreprenörskap. En platskola för unga 
personer mellan 13-25 år med idéer och driv för en 
bättre värld. Hos Powerhouse får unga en 
handledare som hjälper dem att förverkliga sin idé.

Unga gör, vuxna möjliggör.
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Vill du vara med på Framtidsmässan?  
Anmäl dig och ditt företag senast 30 september. 

För anmälan, frågor eller funderingar, maila eller ring: 
Anna Johansson 

Verksamhetsansvarig Powerhouse 
anna.johansson@fryshuset.se 

0760010606


