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Arena Innlandet – opprinnelig i Oslo

• Arena Innlandet konseptet ble etablert i 2016 som en 
videreføring fra Tirsdag kveld fra Nydalen

• Mellom 35 og 55 bedrifter i Oslo med over 100 personer 
inne fra lokalt næringsliv på jakt etter talenter

• Opprinnelig arrangert i Marmorsalen på Sentralen/Mesh

• Kombinasjon av jobbmesse og fagseminar som en del av 
Oslo Innovation Week



Tilbakeblikk på Arena Innlandet 2020

Vi tok Arena Innlandet hjem



Oppsummering Arena Innlandet 2020

- Resultater:
- Kun digital jobbmesse

- 23 bedrifter deltok på digital jobbmesse

- 1100 påmeldte 952 deltok

- Godt samarbeid med NAV

- Kun kommunene i Hamarregionen 
som deltok

- Elverumregionen trakk seg pga
covid situasjonen og ressurser 

- Gjøvik-, Kongsvinger- og 
Lillehammerregionen deltok ikke 
men ønsket å bli invitert neste år



Arena Innlandet digital jobbmesse - profilering

- Facebook og Linkedin annonsering av bedrifter 
og jobbmesse

- Dekning i HA, HD og Hamar radio

- Kampanje med Hamar Media

Kampanje Hamar media

- 30 ulike annonser i 6 formater med 5 ulike 
budskap

- Nådde over 400 000 unike personer

- Ca. 3 ganger så høy klikkrate Arena Innlandets 
interaktive annonser, kontra benchmark for 
digitalannonser: 0,1%

Annonsering Arena Innlandet

- Facebook 53 000

- Linkedin 11 700



Arena Innlandet 2022

Sammen for en attraktiv arbeidsregion 



Arena Innlandet 2022

• Hovedmål 

– Videreutvikle Arene Innlandet som 
den vesentligste jobbmessen i Innlandet

– Bidra til at næringslivet får den kompetansen de har 
behov for og at vi utdanner relevante jobbsøkere

– Profilere Innlandet som et attraktivt arbeidssted som 
flere søker seg til

– Bidra til kompetansepåfyll for 
både jobbsøkere/arbeidstakere og bedrifter

– Bidra til skole- og karrierevalg for elever og studenter

– Verdifullt og effektivt samarbeid for alle aktører



Formål og ambisjon

• Formåletmed jobbmessen er å vise frem jobbmulighetene i regionen, tiltrekke oss attraktive 
arbeidstakere og bidra til kompetanseløft for regionen

• Ambisjonen er at Arena Innlandet 2022 blir en mangefasettert møteplass for de som ønsker 
kompetansepåfyll eller ønsker ny jobb. Et godt og effektivt utstillingsvindu for næringslivet i 
regionen som ønsker å rekruttere og en arena for utdannings- og karrierevalg for 
elever/studenter og de som ønsker et karrierebytte.



Samarbeid

• Arena Innlandet er et samarbeid mellom Hamarregionen reiseliv og utvikling og NAV 
Hamarregionen hvor kommunene Ringsaker, Hamar, Stange og Løten står bak. 

• NAV

• Innlandet fylkeskommune

• Karrieresenteret Hedmark

• Vi inviterer inn regionene til samarbeid

– Elverum

– Gjøvik

– Lillehammer

– Kongsvinger



Arena Innlandet 2022 

– 27. januar Scandic Hamar og digitalt på jobbmesse.no

• Jobbmesse – bedrifter har egen stand på
fysisk og digital jobbmesse

• Kompetanseløft – bransjeuavhengig 
kompetansepåfyll på aktuelle områder som 
bærekraft, digitalisering/teknologi, 
samarbeid

• Karrierevalg – mulighet for veiledning og tips 
til søknad og intervju

• Studievalg – møte mellom elev/student, 
rådgivere og næringslivet/bransjer

• Inkludering – hvordan lykkes med 
integrering



Bedrifter – fysisk og digital stand

• Egen stand på fysisk og digital 
jobbmesser

• Profilert bedriften og aktuelle jobber før, 
under og etter selve messene

• Møte fremtidige arbeidstakere digitalt og 
fysisk på arrangementet den 27 januar–
hele landet som nedslagsfelt på den 
digitale delen

• Møte elever/studenter for å påvirke 
utdanningsvalg og informere om 
muligheter innen bedriften/bransjen

• Bygge nettverk og nye samarbeid

• Bidra til kompetanseløft for regionen og 
la ansatte få kompetanseløft



Kompetanseløft

• Vi ønsker å lage en arena for å 
sikre at vi har et attraktivt 
arbeidsmarked og attraktive 
arbeidstakere

• Bransjeuavhengig 
kompetansepåfyll

• Gjerne bidrag fra bedrifter

• Mulige temaer

– Digitalisering

– Jobbe smart sammen

– Ny teknologi

– Hvordan holde seg oppdatert?

– Hvordan takle endringer

– Andre?



Karrierevalg – samarbeid med Karrieresenteret

• Tilbud til besøkende – formålet 
er å være en tjeneste for å gi 
veiledning samt å bidra med 
informasjon og webinar

• Vi jobber sammen med 
Karrieresenteret som vil kjøre 
webinarer/fysisk workshop med 
fokus på 
– Karrierevalg 
– Hvordan bli en god kandidat?

• Jobbsøknad
• Jobbintervju



Studievalg – samarbeid med Innlandet fylkeskommune

• Tilbud til alle 10. klassinger og alle 
avgangselever på videregående skoler i 
Innlandet om å delta digitalt på jobbmesse 
for å møte bransjer og bedrifter som gir 
innspill til fremtidige jobbmuligheter – og 
hvilken kompetanse Innlandet har  behov 
for 

• Mulighet for Innlandet fylkeskommune å 
ha stands- og webinarer for å vise 
studietilbud og muligheter i Innlandet



Inkludering – samarbeid med NIYO og NAV

• Fokus på hvordan vi kan lykkes med 
integrering. Case fra bedrifter som har 
lykkes og tips til bedrifter

• Møteplass og veiledning for de som ønsker 
seg jobb og/eller å starte eget



Les mer om arrangementet på arenainnlandet.com eller på facebook på 

https://m.facebook.com/arenainnlandet/


