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Frukostmöte

Vi behöver din hjälp!
att inspirera arets 9:e klassare i Toreboda att
hitta sin vag in i framtidens arbetsliv.
Onsdagen den 28 september kl. 18.00– ca 20.00
Eleverna skall valja gymnasium i januari och behover veta mer om
vilka yrken i olika branscher som finns och vad som doljer bakom
olika yrkestitlar. Det ar en unik chans for dig som foretagare att
paverka det framtida rekryteringsunderlaget.
Vad: Vi behöver av dig/ditt företag är att vara med ca 2 timmar i idrottshallen dar du kan mota elever och svara pa fragor om
din bransch, yrke och vagen dit. Garna flera yrken fran din arbetsplats. I forsta hand pa yrken som det finns behov av framover och
som det finns mojlighet att hitta jobb inom.
Las mer och anmal dig har eller ring Lena 0506-18288

26 augusti kl. 7.30
Plats:
AMU, gamla Westerstrandshuset
Se kommunens verksamhet för SFI
(Svenska för invandrare) och arbetsmarknadsåtgärder.

Foretagarnas frukostmoten ar pa alltid
sista fredagen varje manad. Hall utkik
efter inbjudan i mailen. Om du inte far
inbjudan sa maila sa att du kommer
med pa sandlistan.
foretagarna@toreboda.se

HÖSTHANDLA
I TÖREBODA

Fiber till företaget?
Fiberoptiken ger en saker infrastruktur och ett
stabilt nat vilket ger dig och ditt foretag en uppkoppling som du kan lita pa. Las mer pa Vanerenergis hemsida om utbyggnaden i Toreboda.

1 oktober
Nu har du mojlighet igen att vara med pa
torget och visa upp ditt handelsforetag.
Oppettider 10-14. Det ar aven oppet hus pa
Sotasenskolan denna dagen. Vi hjalps at att
satta Toreboda pa kartan som en ort det ar
trevligt och lonsamt att handla i.
Mer info och anmalan:
Ulla Adamsson, tel 0703- 99 37 49
ullabos59@gmail.com
Birgitta Leijon, tel 0506-18029
<birgittaleijon25@gmail.com>

Nu kan du läsa tidningen Töreboda
Näringsliv och arbete här

Näringslivsprogram
Sök Tillväxtverkets
affärsutvecklings
checkar för internationalisering

Checken riktar sig till sma foretag med 2-49
anstallda och med minst tre miljoner i omsattning som vill komma ut pa en ny internationell marknad eller bredda sin internat-

ionella marknad ytterligare. Las mer

Bli framgångsrik på nätet!
Genom Digitalakademin kan du lara dig hur ditt foretag blir mer framgangsrikt pa natet. Digitalakademin ar ett kostnadsfritt utbildningspaket som
bestar av fyra tillfallen i Skovde som tacker allt fran online narvaro, ehandel, och digital verk samhetsstyrning till hur man skapar trafik till sin
webbsida och far fler kunder. Mer info och anmalan har

Den 30 maj antog kommunfullmaktige
det nya naringslivsprogrammet som
galler mellan 2016-2018 i Toreboda
kommun. De huvudpunkter som kommunen skall utveckla inom naringslivsarbetet ar:
- Service till foretagen
- Kommunikation
- Kompetensforsorjningsfragor
Du kan lasa hela programmet i dess
helhet pa hemsidan har
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