
 

VIL I MØDES MED  
ESBJERGS MEST  
LOVENDE TALENTER?

Karrieremesse Esbjerg, tirsdag den 28. september 2021



 

Kære virksomhed

Tirsdag den 28. september 2021 løber Karriere-

messe Esbjerg igen af stablen. 

Her får du mulighed for at brande og profilere din 

virksomhed overfor potentielle fremtidige medar-

bejdere.

Karrieremesse Esbjerg er Sydjyllands største 

karrieremesse for studerende på videregående 

uddannelser. Den giver os en unik mulighed for at 

vise, at vi her i området har et stort jobmarked, der 

er værd at flytte for.

Uanset om din virksomhed er stor eller lille, har 

ledige stillinger og/eller ønsker at samarbejde med 

en studerende, er I velkomne til at deltage med en 

stand på messen. 

Karrieremessen er ikke alene en mulighed for at 

møde eventuelle fremtidige medarbejdere, men li-

geledes en mulighed for at orientere dig i de mulig-

heder, der ligger i et samarbejde med studerende 

undervejs i deres uddannelse via praktikforløb, 

projekt- eller specialesamarbejde.

Netværks- og eventansvarlig 

Mai-Britt Iversen 

+45 36 97 35 12

 mai@businessesbjerg.com



Karrieremesse Esbjerg
På Karrieremesse Esbjerg har du mulighed for 

at henvende dig direkte til studerende og dimit-

tender fra Esbjergs videregående uddannelses-

institutioner, samt andre, der vil høre om karriere-

mulighederne i Esbjerg-området.

Hvem kommer?
Messen henvender sig primært til studerende på 

videregående uddannelse og fra sidste del af stu-

diet eller netop dimitterede. 

De studerende kommer først og fremmest for at 

orientere sig om jobmulig heder efter endt studie, 

skabe netværk, finde samarbejdspartnere til pro-

jekter, praktikforløb eller studiejob.

Messen markedsføres i hele regionen, hvorfor der 

også kommer besøgende fra uddannelsesretnin-

ger, som vi ikke har lokalt. 

På www.karrieremesseesbjerg.dk kan du se en 

liste over uddannelser i Esbjerg.

Markedsføring
Messen markedsføres overfor studerende i hele 

Region Syddanmark via uddannelsesinstitu-

tionerne, og der arrangeres gratis buskørsel fra 

Vejle,  Fredericia, Odense, Sønderborg,  Haderslev 

og Kolding. 

Derudover markedsføres messen via Ingeniør-

foreningen og Akademikernes A-kasse, således 

at relevante jobsøgende og studerende udenfor 

regionen også orienteres omkring messen.

Messen og din virksomhed markedsføres ligeledes 

på Facebook og Linkedin, samt via lokal presse.



Praktisk info
28. september kl. 13-17, Blue Water Dokken, Esbjerg  
Opstilling er muligt fra kl. 9.30 

Vi byder deltagende virksom heder på let frokost kl. 11.30. 

Læs mere på www.businessesbjerg.com/kmeudstiller

 



 
Samarbejdspartnere:Arrangør:

I får: 

• Standplads på 3×2 meter

•  2 caféborde med dug på stand

• Let frokost før messen

•  Kaffe, the og vand i løbet af  dagen.  

Forplejning i pauserum om eftermiddagen

•  Profilside og helsides annonce i messebog*

• Profilering på sociale medier
* Annonce leveres trykklar. Opsætning af annonce er ikke med i prisen.

Det er muligt at booke  dobbelt stand, såfremt ekstra plads  ønskes.

MEDLEMSPRIS kr. 7.500,- 
Gælder for medlemmer af Business Esbjerg, Tønder Erhvervsråd,  Udvikling Vejen og Provarde

Pris for ikke-medlemmer kr. 10.000,- 



 

Gennemsnits alderen  

for de besøgende på  

messen var 28 år

55 
virksomheder

+1.000 
besøgende

Mere end  

5.500 
studerende i Esbjerg 

MESSEFACTS 2019*

67% af de besøgende havde 

stiftet bekendskab med 

 virksomheder, de ikke kendte 

inden de besøgte messen.

55% af virksomhederne  

ansatte efterfølgende en af de  

kandidater de mødte på messen.

83% af de  besøgende  

var studerende eller nyuddannede 

indenfor de 2 seneste kalenderår.

80% af virksomhederne har  

efterfølgende haft dialog med  

kandidater, som de mødte på messen.
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De besøgende kom fra hele landet.

De  besøgende havde baggrund indenfor: 

5% Social og Sundhed

7% Håndværk, Bygge og Anlæg

13%  Ungdomsuddannelse

14% IT & Design

32% Offshore, Teknik og Ingeniør

29% Salg, Marketing, Økonomi, Adm. & HR



 

BUSINESS ESBJERG

Niels Bohrs Vej 6

DK-6700 Esbjerg

Telefon  +45 75 12 37 44

Email  info@businessesbjerg.com

CVR nr.:  30 16 42 10

WWW  businessesbjerg.com

Business Esbjerg skaber de bedst mulige betingel-

ser for at drive virksomhed, bo og studere i Esbjerg 

og Fanø kommuner.

Sammen med erhvervslivet inspirerer vi til nye veje 

til udvikling og vækst til gavn for virksomheder og 

borgere. Vi er til for vores medlemmer, og det er 

vores ambition at være en betroet og professionel 

samarbejdspartner. 

Således søger vi muligheder for virksomhederne 

i deres mål om at udvikle sig - uanset hvilket ud-

gangspunkt, de har. 

Vi arbejder for bedre rammevilkår og bidrager til 

dagsordenen på et lokalt, regionalt og nationalt 

niveau – til gavn for vores medlemmer. 

Vores sparring, projekter og tilbud skal give dig og 

dine medarbejdere redskaber til at skabe værdi, 

der kan mærkes.  


