FRAMTIDSMÄSSAN
MED MÖJLIGHETERNA I FOKUS
Sveriges första karriärmässa för och om offentlig sektor

22 APRIL 2014
PÅ MÜNCHENBRYGGERIET

mediapartners:

FRAMTIDSMÄSSAN
Under en heldag fyller vi Münchenbryggeriet med energi, kreativitet och inspiration. Genom att
samla 50 utställare från olika delar av offentlig sektor visar vi bredden och omfattningen av
möjligheter för framtidens professionella. Tillsammans ska vi skapa Sveriges bästa karriärmässa!
MÅLGRUPP
Ekonomer
Ingenjörer
Jurister
Beteendevetare
Statsvetare
Humanister
Tekniska utbildningar
Lärare

Framtidsmässan ger er en direktkanal till framtidens professionella och möjlighet att knyta rätt profil till er organisation genom jobb, examensarbete, praktik, traineeplats eller
uppsats. Vi kommer även fylla denna mässdag med inspirerande föreläsningar, workshops och intressanta samtal med
kända profiler.

DE LÄROSÄTEN VI
RIKTAR OSS MOT
Chalmers tekniska högskola
Göteborgs universitet
Handels i Göteborg
Handelshögskolan
Högskolan Dalarna
Högskolan i Gävle
Högskolan i Jönköping
Karlstad universitet
Kungliga tekniska högskolan
Linköpings universitet
Linnéuniversitetet
Lunds universitet
Mittuniversitet
Mälardalens högskola
Stockholms universitet
Södertörns högskola
Uppsala universitet

Ca 2000
besökare

Ca 200 000
Studenter!

Vi vet att intresset är stort när samtalet om jobben och
karriärmöjligheterna inom offentlig sektor väl har börjat.
På Framtidsmässan ska vi tillsammans starta samtalet med
framtidens professionella.

Vill ni ställa ut på Framtidsmässan
kontakta maria@framtidsverket.com
för mer information.

Samtalen på stora scen leds av
Sigge Eklund och Alex Schulman

STORA SCEN
09.40 Framtidsverket och
Sveriges kommuner och
	landsting hälsar alla
välkomna

Maria Högberg

Helena Färnsten

10.00-11.00 UNDVIK DUKTIGHETSFÄLLAN
Kommuner och Landsting har de mest engagerade medarbetarna på
hela arbetsmarknaden och jobbet kräver engagemang, men hur undviker
man att gå in i duktighetsfällan? Allt fler unga ställer höga och ibland
ouppnåeliga krav på sig själva vilket ger negativa konsekvenser. Lyssna
till Cissi Wallin, en av våra mest kända samhällsengagerade radioprofiler,
Anna Sandborgh som är kommundirektör i Karlstad och brinner för
denna fråga och Magnus Sjöström, socionom och leg psykoterapeut som
dagligen träffar unga kvinnor som hamnat i “duktighetsfällan”.

Cissi Wallin

Anna Sandborgh

Magnus Sjöström

12.00 -13.00 KOMMUNDIREKTÖR - SNÄPPET VASSARE ÄN VD
Ett av de mest spännande och krävande jobben på
svensk arbetsmarknad är rollen som kommundirektör.
Vi har bjudit in Björn Eklundh, kommundirektör i
Upplands Väsby kommun, Ulla-Marie Hellenberg,
kommundirektör i Sigtuna kommun, Helen Eriksson
Elf, stadsdirektör i Sundbyberg stad och Elisabeth
Särenfors, kommundirektör i Järfälla kommun för att
ta del av deras tankar och berättelser om sin roll som
högste tjänsteman i kommunen.

Björn Eklundh

Ulla-Marie Hellenberg

Helen Eriksson Elf

Elisabeth Särenfors

14.00-15.00 STORA KARRIÄRMÖJLIGHETER I OFFENTLIG SEKTOR
Offentlig sektor ska rekrytera över 600 000 nya medarbetare inom de
närmsta åren. Vilket är en stor utmaning. Hur ser arbetsmarknaden,
karriärvägarna och möjligheterna ut för framtidens professionella?
Lyssna till Hans Renman, utbildningsentreprenör, Håkan Sörman, VD
på SKL och Ida Texell, 33 år, brandchef för Brandkåren Attunda
samtala kring dessa frågor.
Hans Renman

Håkan Sörman

Ida Texell

Adam Tensta

Malina Abrahamsson

16.00-17.00 VI GÖR SKILLNAD
Offentlig sektor sysselsätter ca 1,5 miljoner människor. Här jobbar alla de
som bygger vårt samhälle och får det att fungera. Tillsammans utgör det
ett viktigt trygghetssystem som alla svenska medborgare är en del utav
och måste fungera. Vilken typ av medarbetare behöver rekryteras in för
att bibehålla och öka kvalitén även i framtiden. Lyssna till Laleh Maghonaki, ursprungligen från Iran som har bott i Sverige i över 20 år. Hon talar
om de problem och de möjligheter som fi nns i Sverige, både som arbetsgivare och som arbetstagare. Adam Tensta med ett starkt samhällsengagemang som är uppvuxen i Tensta, känd musiker och en stark förebild för
många unga. Vi kommer även få träffa Malina Abrahamsson som arbetar
på Friends vars främsta uppgift är att stoppa mobbning.

Laleh Maghonaki

17.00-17.15 Framtidsverket och Sveriges kommuner och landsting avrundar dagen

Verktygslådan
- en konferens på mässan

Enbart för
medarbetare
inom offentlig
sektor

Under Framtidsmässan öppnar vi även upp dörrarna till en heldagskonferens för
dig som arbetar i en roll med fokus på att attrahera framtidens professionella till
er arbetsplats. Konferensen riktar sig till dig som arbetar med kommunikation,
kompetensförsörjning eller som står inför stora rekryteringsbehov.
Vi ger dig möjlighet att ta del av fyra inspirerande, modiga och energifyllda
föreläsare som ger dig konkreta verktyg. Föreläsningarna kommer beröra nätverk,
mod och tålamod, intern och extern kommunikation och hur du går från ”vadet”
till ”huret” i ditt arbete. Programmet är framtaget efter de lärdomar vi dragit efter
besök och samtal bland olika organisationer och med målgruppen.
Syftet med denna dag är kunskapsdelning och konkreta verktyg för att bygga ett attraktivt nätverk som du kommer få stor
användning för i ditt dagliga arbete. Konferensen modereras av
Christian Sandblom, Göteborgsregionen (GR). Vill du se hela
programmet eller redan nu boka din plats hör av dig till:
maria@framtidsverket.com

Konferensen börjar kl. 09.00 och slutar ca kl. 17.00
Antal platser: 250 stycken
Biljettpris : 850 kr ex moms

Fotograf: Lenita Gahlin

En av föreläsarna
på konferensen är
Sophia Sundberg,
Ypsilon.

Detta ingår
- deltagande på konferensen
- frukost, lunch och fika
- material inför konferensen
- uppföljning efter konferensen
- möjlighet att lyssna till övriga föreläsare under mässan

Inspirationsrummet
Under mässan ger vi er som utställare möjlighet att själva föreläsa för besökarna.
Detta är en unikt tillfälle att lyfta fram er som arbetsgivare genom att berätta om
konkreta exempel från er verksamhet. Moderator: Angelica Andersson från Sveriges
ungdomsråd. Vi kommer ha fyra föreläsningar under denna dag så anmäl ert
intresse redan nu via: maria@framtidsverket.com

Världens bästa skola
Under denna mässdag kommer vi lägga ett särskilt fokus på skolan genom inspirerande
föreläsningar av personer från verksamheten. Moderator: Jimmy Svensson, HRM Affärsutveckling. Vill ni veta mer om Världens bästa skola och de föreläsningar som kommer
hållas kontakta: maria@framtidsverket.com

Datum: 22 april 2014
Tid: 09.30 - 17.30
Plats: Münchenbryggeriet i Stockholm
Antal utställare: ca 50 st
Gemensam middag för alla utställare på kvällen
Antal besökare: ca 2000 st

Övriga aktiviteter på mässan:
• Workshop med besökare
• Speeddating mellan utställare
och besökare
• Tipsrunda för besökare
• Framtidstavlan där utställare
visar upp konkreta
erbjudanden

Biljettpris för besökare: 80 kr ink moms
Läs mer på:
http://www.framtidsverket.com/framtidsmassan.aspx
Kontaktperson: Maria Högberg, 070 766 37 53 eller
maria@framtidsverket.com

Framtidsmässan arrangeras av Framtidsverket i samarbete med
Sveriges Kommuner och Landstings projekt Sveriges Viktigaste Jobb

