Välkommen till en kostnadsfri

Bransch- och Rekryteringsdag på Hvilan
Kombinera dina rekryteringsbehov
genom snabbintervjuer med en inspirerande föreläsning av John Taylor!
Hvilan Utbildning är trädgårdsbranschens egen skola som ägs av GRO
– Gröna näringens riksorganisation – en ideell förening som ligger under
LRF-trädgård. Vårt uppdrag är att utbilda framtidens bästa medarbetare
och företagare som vill jobba inom trädgårdsbranschen.
Snart examineras våra kursdeltagare inom trädgård. Kursen innehåller
bland annat skötsel och förvaltning av utemiljöer, skötselplaner, ogräsbekämpning, bevattning, marklära, beskärning och trädvård, botanik, växtnäring samt arbetsmiljö, säkerhet och ergonomi.
När kursdeltagarna examineras är de redo att gå ut i yrkeslivet inom trädgårdsbranschen.
Rekryteringsdagen är uppdelad i förmiddag- och
eftermiddagspass. På förmiddagen får ni hålla en
kort presentation av ert företag och era rekryteringsbehov. Därefter ges möjlighet till mingel och
enskilda intervjuer med våra kursdeltagare.
Efter intervjuerna pausar vi för lunch mellan
12-13. I lokalerna där Hvilan Utbildning huserar
finns en lunchrestaurang som rekommenderas.
Lunch bekostas själv.

åndag

26

M

FEBRUARI

Under eftermiddagen är ni välkomna på en inspirationsföreläsning av
trädgårdsmästaren John Taylor. John Taylor arbetar som inspirationskälla
för Hvilan Utbildnings studerande, samtidigt som han utvecklar skolans
trädgårdsrum.
För att anmäla ert företag klicka här.
Deltagandet i eventet är kostnadsfritt och vi ställer enbart krav på att ert
företag har ett konkret rekryteringsbehov.

Hoppas att vi ses!
Vänliga hälsningar, Hvilan Utbildning
Hvilan Utbildning
c/o Gotland Grönt Centrum
Roma Lövsta 10, 622 54 Romakloster

Tel: 040-46 37 00
info@hvilanutbildning.se
www.hvilanutbildning.se

Har du beh
ov
att rekrytera
nya
medarbetare
?

Preliminärt program för dagen
Kl 09.00–12:00

Företagspresentationer

Kl 10:00–10:30

Mingel & bokning av intervjuer

Kl 10:30–12:00

Intervjuer

Kl 12:00-13:00

Lunch

Kl 13:00–16:00

Föreläsning John Taylor

Anmäl dig här!

På www.hvilanutbildning.se/branschdag
hittar du formulär för anmälan.

Sista anmälningsdag

Vi vill ha din intresseanmälan senast måndag
19 februari

Frågor?

Kontakta oss på
jenifer.aravena@hvilanutbildning.se

Var?

Hvilan Utbildning
c/o Gotland Grönt Centrum
Roma Lövsta 10
622 54 Romakloster

