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Rekruttere ingeniører fra Sverige,
Storbritannia eller Italia?
Mange bedrifter melder til NAV EURES at de ønsker å rekruttere ingeniører fra spesielt Sverige, men også
Storbritannia. Nå er mulighetene her! I motsetning til for eksempel Portugal kan ingen av disse landene
rapportere om et overskudd av ingeniører. Derfor kan det ikke forventes at et stort antall ingeniører vil komme
innom disse messene uten en målrettet markedsføring i forkant. EURES-rådgiveren i ditt fylke kan bistå deg
med nettopp dette. Ved å få tips og råd til annonsering; og slik sett sørge for at du får profilert dine stillinger på
en mest mulig effektiv måte, kan det likevel tenkes at dere vil finne den kandidaten dere søker.
NAV EURES har også en egen CV-database med ca. 1000 ingeniører registrert. Dersom din virksomhet er
interessert i å få tilsendt CVer fra oss må du lese videre…

JOBBMESSER DENNE HØSTEN:
Sverige: Malmø 26.oktober
Arbetsförmedlingen ved EURES Sverige samarbeider med
Nokia i Danmark om å arrangere en jobbmesse for å tilby
nye karrieremuligheter for de omtrent tusen ansatte som
blir oppsagt fra Nokias utviklingssenter i København. Nokia
skal avvikle det danske senteret i løpet av perioden 20112012. Ca. 750 av disse er systemutviklere/ingeniører som
har jobbet med hardware, software, design, maskin m.m.
De Nokia-ansatte fra København skal transporteres fra
København til jobbmessen i Malmö for å få mulighet til å
treffe norske og svenske bedrifter som ønsker å rekruttere
kandidater med denne type kompetanse.

Storbritannia: Manchester 9.november
Jobbmesen arrangeres på ”Old Trafford Football Ground” og er en åpen jobbmesse spesielt rettet mot arbeidssøkere
med høyere utdanning. Manchester er en universitetsby med flere utdanningsretninger innen bl.a. elektro/elektronikk,
mekanikk, mekatronikk, IT og andre ingeniørfag (www.manchester.ac.uk). Her kan det med andre ord være muligheter
for å finne både ingeniører og andre typer fagfolk.
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Italia: Padua 10.november
Jobbmessen, som arrangeres i samarbeid med Universitetet i Padua (www.unipd.it),forventer minst ti tusen besøkende
hvorav flesteparten vil ha høyere utdannelse. Både nyutdannede og erfarne ingeniører forventes å finne veien til
messen. Erfaringer fra en skreddersydd jobbmesse for ingeniører for noen måneder siden tilsier at det så absolutt kan
være aktuelle kandidater å finne i denne delen av Italia; tre tyske bedrifter Aerotec Engineering, Ferchau Engineering og
BMW Ferchau Engineering annonserte i forkant av forrige messe etter mange ulike typer ingeniører. Noen av disse
stillingene var som flyingeniører og flymotoringeniører, elektroingeniører, mekaniske ingeniører og ingeniører mekanisk
design, bilingeniører, systemingeniører, strukturdesignere, QA ingeniører, softwareutviklere og hardwareutviklere.
Etter å ha mottatt over 800 søknader ble 190 av disse ansett som mest aktuelle for de utlyste stilingene. 20 av disse er
allerede tilbudt jobb i Tyskland, mens 40 fortsatt befinner seg i en avklaringsprosess.
EURES Italia vil være behjelpelige med å promotere deres ledige stillinger i alle regioner i landet, og det er god grunn til
å anta at det kan være turen verdt å melde seg på denne messen. EURES Italia kan tilby å tilrettelegge for et
rekrutteringstreff f.eks dagen etter denne jobbmessen slik at din bedrift kan intervjue interessante kandidater.

Påmelding til messene?
Interessert i å delta på noen av messene? Ta kontakt med EURES-rådgiveren i ditt eget fylke (se nedenunder) eller
meld dere på elektronisk:
http://www.nav.no/NAV+EURES+mobilitet+i+Europa/Rekruttere+fra+Europa/Rekrutteringsmesser
NAV EURES Akershus: Paul.Asantcheeff@nav.no 21 06 84 63 og Ingunn.Thomassen@nav.no 92 29 65 30
NAV EURES Aust-Agder: Eli.Skaug.Syvertsen@nav.no 37 41 93 53 og Lilien.V..Edvardsen@nav.no 37 41 9368
NAV EURES Buskerud: Sandrine.Beaudoin@nav.no 31 02 81 24 og Marinella.van.Welsenes@nav.no 31 02 81 25
NAV EURES Hedmark: Ragnhild.Synstad@nav.no 62 02 29 50 og Katharina.Hagerud@nav.no 62 83 21 00
NAV EURES Hordaland: Haavard.Grov@nav.no 53 04 00 65 og Stig.Loland@nav.no 53 04 00 64
NAV EURES Møre og Romsdal: Tove.M.Gustad@nav.no 70 32 16 96
NAV EURES Nordland: Elisabeth.Bomo@nav.no 21 05 43 04
NAV EURES Nord-Trøndelag: Melanie.Hill@nav.no 74 73 22 47
NAV EURES Oppland: Gry.Kristin.Vist@nav.no 61 41 88 13
NAV EURES Oslo: Eugenia.Filip.Tecusan@nav.no 21 06 77 22, Inger.Christensen@nav.no 21 06 77 18 og
Marlena.Brathen@nav.no 21 06 76 99
NAV EURES Sogn og Fjordane: Susan.Stavostrand@nav.no 57 01 51 63
NAV EURES Sør-Trøndelag: Vegard.Kaarbo@nav.no 73 43 80 73
NAV EURES Telemark: Linda.Landholm@nav.no 35 11 37 60 og Cathrine.Holter@nav.no 35 11 37 61
NAV EURES Troms: Hallgeir.Jenssen@nav.no 77 28 09 86
NAV EURES Vest-Agder : Hallgeir.Johansen@nav.no 38 53 01 24
NAV EURES Vestfold: Fred.Gundersen@nav.no 33 51 21 28 og Ingvild.Sonju@nav.no 33 51 21 23
NAV EURES Østfold: Hege.Aatangen@nav.no 97 73 22 81 og Yvonne.Marzinke@nav.no 92 47 31 10
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Sending av CVer
I vår CV-database har vi per dags dato over tusen ingeniører fra hele Europa, spesielt motiverte for nettopp Norge. En
stor andel har Master grad og yrkeserfaring, og de aller fleste er jobbskiftere. Send en e-post til:
sandrine.beaudoin@nav.no der du oppgir hvilke typer CV’er din virksomhet er interessert i å motta. Her er fagfeltene vi
har CVer i:

Type ingeniør CV

Sett kryss for ønsket kategori og returner
skjemaet til sandrine.beaudoin@nav.no

Bygg og anlegg
Elektro (HV)
Elektro (LV)
Elektronikk /automasjon
Instrument
Geofag
VVS
IT (software)
IT (hardware)
Mekanikk og mekanisk design
Olje & Gas/Petroleum
Piping/pipe design
QA/QC
Skipsbygging /Naval
Architecture
(Stål) Struktur
System og kontroll
Vi ønsker at CVer sendes til følgende e-post adresse i vår
bedrift:
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