
Future Norrbotten är en ny prova-på-mässa. Vi siktar främst in oss på nionde-
klassare och unga vuxna som är på väg att lämna gymnasieskolan. Mässan 
kommer även att vara öppen för allmänheten dessa två dagar. Vi ser gärna att ni 
som företag med framtida rekryteringsbehov är en del av mässan. På det viset 
visar vi mässbesökarna både vilka utbildningar och vilka jobb som finns i 
framtidens Norrbotten.

Inbjudan till företag 
28 - 29 september 2023 
Bodens Energi Arena 

FUTURE NORRBOTTEN är en ny rekrytering och 
prova - på - mässa för framtidens arbetskraft i 
Norrbotten där besökarna möter både företag och 
utbildningsanordnare. Vi kommer att bjuda in ca 
2000 elever från årskurs nio samt ca 1500- 2000 
elever från gymnasieskolornas avgångsklasser 
under dessa två dagar. Dessutom kommer det att 
bussas in intresserade universitetselever från LTU i 
samarbete med LTU och Luleå Business Region. 
Förutom alla dessa elever är mässan öppen för alla 
arbetssökande och yrkesbytare. Vi ser gärna att alla 
företag med rekryteringsbehov både nu och i 
framtiden finns med på mässan för att visa upp 
vilka framtida jobb som erbjuds i Norrbotten.

Vinnarna är våra unga då vi visar att det i 
Norrbotten finns goda förutsättningar för 
utbildning och sysselsättning. Vi ger de unga 
framtidstro och visar på möjligheterna i framtidens 
Norrbotten. 

Samarbetspartners Future Norrbotten 
29 september- 1 oktober 2022. 

Samarbetspartners Future Norrbotten 28 - 29 september 2023.

Vi erbjuder monter 7000 sek för första montern 
inom - eller utomhus, extra monter kostar 4000 
sek styck. Monteryta inomhus 2 x 3 meter. 
Monteryta utomhus 5 x 5 meter. Vid bokning av 
första montern inomhus ingår en monter 5 x 
5meter utomhus för aktiviteter. 
(kan ej användas för medutställare) 
Anmälningsavgift 800 sek tillkommer utöver 
monteryta. Faktureras vid bekräftelsen. Alla priser 
exkl. moms.

Vi vill att ert företag har prova-på aktiviteter i er 
monter och vi hjälper er gärna med idéer. Tänk 
enkla snabba övningar med visst mått av lärande 
och tävlingsinslag har visat sig lyckat.

Projektledare är Ulf Sandström som bland annat 
anordnat rekryteringssatsningen under tidigare 
Load up North-mässor. Vänd er till Ulf för för idéer 
och mer information.

Projektledare Ulf Sandström
Telefon 070 – 608 42 31 
ulf@foretagscoaching.se

mailto:ulf@foretagscoaching.se



