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Les over 70 aviser i hele Norge
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Torsdag skal 300 ingeniører på jobbmesse - men ingen møter
opp

Slik ser Navs egen virtuelle stand ut. Foto: Nav-illustrasjon.

Av Marius Amdal Haugen
18. oktober 2017, kl. 13:03



Artikkelen er over 2 år gammel

I hvert fall ikke fysisk. Nav Rogaland legger hele landet for sine føtter når de
arrangererer sin første digitale jobbmesse.
DEL



ARBEIDSLIV: Et ord som har blitt en gjenganger innenfor næringslivet, særlig på Vestlandet, er «omstilling». Men det
er ikke bare bedriftene som ser seg nødt til å teste ut upløyd mark. Arbeids- og velferdsforvaltningen (Nav) må også
følge med i tiden.
Når Nav Rogaland arrangerer digital jobbmesse torsdag, er det med et ønske om å knytte sammen arbeidsgivere og
arbeidssøkere uten å måtte tenke på geogra ske begrensninger.
– Dette er både kult og praktisk. Nå kan arbeidssøkere og arbeidsgivere møtes uten at de trenger å reise,
eller å ta en fridag fra jobben, sier Elisabeth Lie Nilsen, leder Nav Marked, Nord-Rogaland.
Den digitale jobbmessa fungerer ved at de nærmere 300 påmeldte deltakerne logger seg på nettstedet
jobbmesse.no, og trår inn i et virtuelt messelandskap. Her er stands fra de 22 arbeidsgiverne som deltar, og de
påmeldte kan henvende seg til hver av dem i form av chat, videooverføring og opplasting av søknad og CV.
– Det er et helt nytt konsept for oss, og det er ikke tanken at det skal erstatte vanlige jobbmesser. Men det
er en god mulighet til å knytte sammen parter som ellers ikke hadde møttes på grunn av geogra sk avstand.
Vi valgte å begynne med ingeniører, da de este av dem er inke med data, sier Lie Nilsen.
Messa er åpen fra klokken 10.00 til 14.00 torsdag.

Lik Haugesunds Avis på Facebook
Liker

39 k personer liker dette. Registrer deg for å se hva vennene dine liker.

Les mer om: nyheter arbeidsliv næringsliv NAV
Se kommentarer

Flere saker

Seks lærlinger har fått fagbrev hos Bil nger det siste året. Nå er alle ansatt fast, til tross for tø e tider i
bransjen
ANNONSE

1.109 andre ville ha sommerjobben til Hallvard

Bestillingene hagler inn: – Det har tatt helt av

Måtte stenge dørene i april – åpner ikke igjen før i
august: – Det har vært veldig trasig

Veslemøy (24) utkonkurrerte rundt 300 andre –
kk drømmejobb
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