
Informasjon og påmelding til       
"Bli med hjem!" 

Sammen med de andre næringsforumer i Romsdal og Nordmøre inviterer vi næringsliv og 

andre til å bli med oss til Oslo onsdag 24. april på rekrutteringsarrangementet "Bli med 

hjem!" for å vise frem arbeidslivet, regionen og muligheter i Nordmøre og Romsdal.  

 

Dato 24. april kl. 16:00 - 20:30 

Sted Clarion Hotel The Hub, Oslo 

Frist for påmelding 4.mars 

 

Last ned til kalender  

 

Bedrifter, kommuner og andre i regionen har løpende rekrutteringsbehov. Det er hele tiden 

behov for å tenke nytt og møte mulige arbeidstakere og andre som kan være interessert i å 

bo her på nye arenaer. Nå har næringsforumene i Molde og Kristiansund gått sammen for 

å skape en arena hvor alle kan møtes, og der vi også drar med oss de øvrige 

næringsforumene. 

Vi inviterer derfor næringsliv og andre til å bli med på messen "Bli med hjem!" i Oslo 24. 

april. Dette er en unik mulighet til å treffe utflyttede nordmøringer og romsdalinger, og 

andre som er interessert i å se og høre hva Nordmøre og Romsdal har å by på av 

arbeidsliv og gode muligheter. 

Vi håper å innta hovedstaden med mange representanter fra næringslivet her i nordvest. 

Selve messen holdes på det nye hotellet The Hub, og er åpen for deltakere mellom kl 

17.00 og 20.00. Her blir det presentasjon av regionen, underholdning ved Jo Nesbø, Lars 
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Jones og Frode Alnæs og nettverksbygging. Her får aktørene sjansen til å synliggjøre 

ledige stillinger, fremtidige mulighet er og alt de elsker med regionen vår! 

I forkant av messen har vi seminar, kl. 12.00 - 15.00 med tema Fremtidens 

rekruttering.  Her blir det innlegg bla fra Great Place to Work som forteller hvordan 

bedrifter skal gjøre seg attraktive for fremtidens arbeidskraft.  The HUB forteller om sine 

rekrutterings- prosesser som er helt annerledes enn det vi er vant til. NAV vil fortelle om 

hvordan rekrutteringen blir fremover.  

Etter jobbmessen, ca kl. 20.30  er det felles middag på hotellet for de som ønsker det.  

Bli med til Oslo! 

Priser: 

STANDPLASS (inkl. adgang til arrangementet, markedsføring i lokale, redaksjonelle og 

sosiale medier, strøm, konferansebord og stol) 

     Standplass 2x3 meter kr 5.000 eks. mva 

     Standplass 2x6 meter kr 10.000 eks. mva 

     Standplass 2x9 meter kr 15.000 eks. mva 

DAGSEMINAR kl. 12.00 - 15.00, kr. 875,- inkl. mva pr. person (inkl. lunsj) 

KVELDSARRANGEMENT fra kl. 20.30,  kr. 875,- inkl. mva. pr. person (inkl. middag) 

Ønsker din bedrift å bli med som støttespiller til arrangementet? Ta kontakt med oss i 

Vestnes Næringsforum – tlf 92035608, mail Gunnar@vestnes.biz 

Link til påmelding: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePEPT_6GMP0OkipqnGEanTRanjHnUXuAqm1Cbe

HEdSBf6TXA/viewform 

Frist for påmelding er satt til mandag 4. mars 2019.  

MELD PÅ DIN BEDRIFT! 

Vi kan tilby følgende priser for overnatting på Clarion Hotel the Hub ved bestilling innen 24. 

mars:  

Enkeltrom inkl. frokost kr 1.850,- // Dobbeltrom inkl. frokost kr 2.050,- 

Bestilling direkte til hotellet på e-postmeet.thehub@choice.no eller tlf 23108015. Oppgi 

referanse: 1036GR002316 

Kortnummer og utløpsdato må oppgis ved bestilling. 
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OBS 1/2 pris på overnatting om dere bestiller nå via denne lenken!  MERK: Hotellet har 

også en egen førstemann-til-mølla-kampanje som kan benyttes. Følg lenken for 

informasjon. 

. 

  

 

 

https://www.nordicchoicehotels.no/kampanjer-og-tilbud/clarion-hotel-the-hub/?utm_medium=cpc&utm_source=facebook%2Binstagram&utm_campaign=the_hub_launch_1901428_ds_959_7100&utm_content=the_hub_launch_1901428_ds_959_7100+-+All+members+-+OFFSITE_CONVERSIONS+-+NO&utm_id=5c5a9cec8783d048a55ecdaa&fbclid=IwAR0aZIsfK4lSXPgtvYduXAMkgNiek6tLs9Fp8K99pCaUXyHSbxo7C-gMw0Y&utm_campaign=Har%20dere%20husket%20%C3%A5%20melde%20dere%20p%C3%A5%20til%20%22Bli%20med%20hjem%21%22&utm_source=newsletter-217&utm_medium=email
https://www.nordicchoicehotels.no/kampanjer-og-tilbud/clarion-hotel-the-hub/?utm_medium=cpc&utm_source=facebook%2Binstagram&utm_campaign=the_hub_launch_1901428_ds_959_7100&utm_content=the_hub_launch_1901428_ds_959_7100+-+All+members+-+OFFSITE_CONVERSIONS+-+NO&utm_id=5c5a9cec8783d048a55ecdaa&fbclid=IwAR0aZIsfK4lSXPgtvYduXAMkgNiek6tLs9Fp8K99pCaUXyHSbxo7C-gMw0Y&utm_campaign=Har%20dere%20husket%20%C3%A5%20melde%20dere%20p%C3%A5%20til%20%22Bli%20med%20hjem%21%22&utm_source=newsletter-217&utm_medium=email
https://www.nordicchoicehotels.no/kampanjer-og-tilbud/clarion-hotel-the-hub/?utm_medium=cpc&utm_source=facebook%2Binstagram&utm_campaign=the_hub_launch_1901428_ds_959_7100&utm_content=the_hub_launch_1901428_ds_959_7100+-+All+members+-+OFFSITE_CONVERSIONS+-+NO&utm_id=5c5a9cec8783d048a55ecdaa&fbclid=IwAR0aZIsfK4lSXPgtvYduXAMkgNiek6tLs9Fp8K99pCaUXyHSbxo7C-gMw0Y&utm_campaign=Har%20dere%20husket%20%C3%A5%20melde%20dere%20p%C3%A5%20til%20%22Bli%20med%20hjem%21%22&utm_source=newsletter-217&utm_medium=email

