
MULIGHETENES MESSE 

Sted: Fosen Videregående Skole 

Dato:  Onsdag 6. November 2013  

Tid:  11:00 – 15:00 

 

 

Vi gjentar suksessen fra de siste fire år og inviterer din bedrift til ny messe. 

 

Mulighetenes Messe er en lokal yrkes- og utdanningsmesse for 10. klassetrinn i Ørland 

og Bjugn.  Til å skape denne arenaen ønsker vi din bedrifts deltakelse på messa. De 

fleste av de inviterte har vært med tidligere, men for å utvikle messa og utvide 

yrkesspektrene forespørres også nye bedrifter. 

 

 

 

 

 

 

 

Mål: 

 

• Dialog mellom ungdommer og lokalt næringsliv  

• Synliggjøring av framtidige yrkes- og arbeidsmuligheter og kompetansebehov i vårt   

lokale næringsliv. Hva er utdanningsvegene til yrket og bransjen? 

 

Dette er ikke ment å være ei salgsmesse, men alle elementer som gjør messa 

interessant og artig er selvsagt positivt!  Dette er en ypperlig anledning for deg og din 

bedrift å rekruttere ungdom til din bransje og ditt firma.  Tidligere messer har vært preget 

av stort engasjement og mange fine stander.  Det håper vi å kunne gjenta og 

videreutvikle i år. 

 

Praktisk: 

 

De aller fleste aktørene får egen stand. Av plasshensyn forespørres noen få om å stille 

fellesstand (dette selvsagt etter aksept fra den enkelte bedrift).  Vi håper at dere bruker 

standen visuelt til profilering gjennom logoer, arbeidsantrekk, utstyr osv., men husk at 

plassen er begrenset. Vi vil ta en kort felles briefing med alle bedriftene kl 10:35. Messa 

starter kl 11:00. 

 

 

 
 



  

Messa er en ypperlig arena for å gi 
ungdommene innblikk i det lokale mangfold av 
arbeids- og yrkesmuligheter. Ungdommene skal 
stille forberedt, og dere som står på stand vil få 
informasjon om spørsmålsstillingene på forhånd. 

 

Kantina på skolen vil være åpen, og vi skal 
sørge for at dere som står på stand har gratis 
tilgang til kaffe, vann og litt tilbehør. 

  

I tillegg til bedrifter vil skolene ha sine veiledere 
til stede.  

 

Det påregnes ikke kostnader fra arrangørens 
side med messa. 

 

Vi oppfordrer lærlingbedrifter til å ta med sine 
lærlinger på stand. Det har fungert meget godt 
før. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

 

 

Påmelding: 

  

Vi håper på stor oppslutning, men av hensyn til den praktiske planleggingen må vi be om 

bekreftelse på deltakelse innen onsdag 24. oktober:   

  

 Fosen Næringshage 

 via e-post: post@fnh.as  

  

  

 Ring oss gjerne med spørsmål:    Arne Martin Solli på 415 52 116 

         Ketil Kvam på 924 05 997  

  

 - med din bedrift til stede skaper vi ei innholdsrik og spennende messe - 

Med vennlig hilsen fra arrangørene: 

• Fosen Videregående Skole 

• Botngård Skole  

• Ørland Ungdomsskole 

• Vallersund Oppvekstsenter 

• Tverrfaglig Opplæringskontor 

• Fosen Næringshage 

 

mailto:post@fnh.as

