
 

Företagsambassadören är tillbaka 
– Ett tillfälle att nå ut till framtidens medarbetare  

Anmäl ditt företags medverkan här!   

Måndagen den 3 april kommer eleverna ut och besöker ert företag eller organisation. Ni bestämmer själva hur 
lång tid ni behöver för att visa upp er verksamhet. Eleverna är indelade i grupper om fyra och kommer ha med sig 
ett intervjumaterial.  

 

Fredagen den 7 april avslutar vi Företagsambassadören med en mässa i Gamla Hallen, Hyltebruk. Innan mässan 
öppnar för allmänheten har vi en workshop där ni tillsammans med er elevgrupp sprider kunskap om 
verksamheten till andra elever. 
Mässa för allmänheten kl. 10-12 
Mässan är öppen för hela skolverksamheten i Hylte kommun samt allmänheten, vilket ger ett ypperligt tillfälle att 
marknadsföra företaget till en bredare målgrupp. I mässmontern medverkar endast personal ifrån ert företag, 
detta då vi vill att eleverna ska ha möjlighet att besöka alla företags montrar. 

 
 
Hållpunkter för arrangemanget: 
3 april Företagsbesök 

Vad passar er verksamhet, förmiddag- eller eftermiddagsbesök?  
Välj upphämtningstid och tidsintervall för besöket. Kl. 12:00 senast återlämning av eleverna om ni ej vill bjuda dem på lunch. 
 
Ditt åtagande från näringslivet 

Som ansvarig för ett företag eller organisation åtar ni er att hämta och lämna eleverna på skolan inför och efter besöket hos er den 3 april, 

samt delta på förmiddagen den 7 april. 

 

7 april Workshop och mässa 

07:30 Vi finns på plats och välkomnar dig så att ni kan färdigställa er monter. Vi bjuder på frukost. 
08:30 Information om dagen  
09:00 Workshop med Ung Företagsamhet 
10:00 Mässan öppnar upp för allmänheten och hela skolverksamheten i Hylte 
12:00 Mässan stänger för dagen 
 
Anmälan och frågor  
Anmäl ditt företags medverkan här! Vi behöver din anmälan senast den 23 februari. Mer detaljerad information fås i 
samband med anmälan, men har ni frågor gällande arrangemanget redan innan så besvaras de av Fanny på mobilnummer, 
0733-718353 eller mail fanny.pettersson@hylte.se. Vi hoppas verkligen på er medverkan!  
 

Varma hälsningar,  
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