
Unik möjlighet att presentera din verksamhet 
Branschdagen 2016 blev en succé då ett tjugotal 
före tag besökte vår skola. Nu bjuder vi återigen in 
dig som företagare till en unik möjlighet att presen-
tera din verksamhet.

Här på Hvilan Utbildning finns nu ett drygt hundratal studerande som 
väntar på att strax gå ut i sina nya yrkesliv. De examineras inom kort 
för direkt arbete inom anläggning, odling och skötsel. 

Som verksam i branschen är du säkert bekant med bristen på välutbil
dade yrkespersoner. Vad kanske inte alla känner till är att Hvilan 
Utbildning har både gymnasium, uppdragsutbildningar och 
vuxenutbild ningar. En grundläggande trädgårdsutbildning ges dessutom 
genom Arbetsförmedlingen. 

Branschdagen är en unik möjlighet att presentera din egen verksamhet 
och du får möta våra duktiga elever och ämneslärare.

Under dagen får du dessutom möjlighet att mingla och skapa dialog 
med kollegor, entreprenörer och representanter för våra olika bransch
organisationer. 

Mer information om vad som händer under dagen och hur du ska för
bereda dig finns på vår hemsida www.hvilanutbildning.se/branschdag.

Hoppas att vi ses!
Vänliga hälsningar, Hvilan Utbildning

Hvilan Utbildning
Kabbarpsvägen 126

232 52 Åkarp  

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

Preliminärt program för dagen
Kl 08:30–09:00 Välkommen och kaffe
Kl 09:00–12:00 10-minuters presentationer
Kl 12:00–13:00 Lunch (kan köpas i skolans  
 restaurang för 70 kr)
Kl 13:00–14:00 10-minuters presentationer
Kl 14:00–15:00 Fika med mingel

Anmäl dig här!
På www.hvilanutbildning.se/branschdag 
hittar du mer info och formulär för anmälan.

Sista anmälningsdag
Vi vill ha anmälan senast tisdag 8 november.

Kontakta oss  
Louise Kjeldsen 
louise.kjeldsen@hvilanutbildning.se
Tele: 040 - 46 37 4316

NOVEMBER

Torsdag
VÄLKOMMEN PÅ EN KOSTNADSFRI

BRANSCHDAG 
PÅ HVILAN UTBILDNING I ÅKARP!  

Branschdag på Hvilan

Behöver ni  

anställa bra folk?

Träffa våra studerande 

som snart söker 

 jobb!

För tredje året i rad bjuder vi in till

Dagen arrangeras av Hvilan Utbildning  
i samarbete med Arbetsförmedlingen och 
kyrkogårdsförvaltningen.


