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UDDANNELSESMESSE 2022  
 

 

Ungeindsatsen i Norddjurs Kommune inviterer endnu en gang til 

uddannelsesmesse – og i år er messen udvidet med fritidsjob og 

fritidsaktiviteter!  

Den 3. november 2022 i Grenaa Idrætscenter 

Kl. 17.00 – 19.00 

I november måned afholdes der traditionelt uddannelsesmesse i Norddjurs Kommune. Sidste år blev der 
for første gang afholdt én samlet messe for alle Kommunes unge og deres forældre i Grenaa 
Idrætscenter.  
I år vil vi gerne gøre messen endnu mere interessant, ved at virksomheder får mulighed for at tilbyde 
fritidsjob, og at de unge kan blive præsenteret for et udpluk af forskellige fritidstilbud til unge, der findes 
i Norddjurs Kommune. 
Al forskning viser, at unge med fritidsjob og sociale relationer klarer sig bedst igennem 
uddannelsessystemet. Det vil vi gerne imødekomme og vi håber, at I som udstillere er med på ideen! 

 

 

MESSESTAND & TILMELDING 

Som udstiller får I tildelt en messestand på 3x4m. Har I brug for mere plads/en ekstra stand så skal det 

angives i tilmeldingen i feltet bemærkninger. Der er strømadgang til alle stande – stikdåser, kabler m.m. 

skal I selv medbringe. 

Ungeindsatsen serverer vand og en sandwich. 

Der er adgang til hallen fra kl. 15.00 

Sidste frist for tilmelding er tirsdag d. 25.oktober – I tilmelder ved at klikke på linket herunder 

Tilmelding her 

- - - - - 

 

https://umnd-62b990964aeda91be3976dfb.brick.site/for-udstillere


www.ungeindsatsen.norddjurs.dk 

VEDR. FRITIDSJOB 

Hvis I som virksomhed har mulighed for at tilbyde de unge et fritidsjob, så har vi lavet en simpel 

onlineløsning til at indsamle få oplysninger om den unge, så de kan gøre det direkte via mobilen – og 

efterfølgende sender vi det til virksomhederne. På den måde kan I forhåbentlig få flere ansøgere og undgå t 

holde ansættelsessamtaler under messen. 

 

HJEMMESIDE 

Som noget nyt har vi i år lavet en 

hjemmeside forud for messen, så de 

unge kan forberede sig på, hvad de kan 

opleve. Her kommer løbende 

beskrivelser af uddannelsesinstitutioner, 

virksomheder og fritidstilbud i takt med 

at tilmeldingerne strømmer ind. 

På hjemmesiden finder I også praktiske 

informationer om messen.  

Link til hjemmesiden 

 

 

 

 

 

Vi håber på at se jer til messen – vel mødt! 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Ungeindsatsen & Ungdommens Uddannelsesvejledning 

 

https://umnd-62b990964aeda91be3976dfb.brick.site/for-udstillere

