
Mässarbetare till Göteborg, Stockholm och Malmö 
Uppdrags-ID 21/11/2019 Mässarbetare Göteborg, Stockholm och Malmö 

 

Datum  Göteborg:  21/11/2019 – 23/11/2019 

Stockholm:  27/11/2019 – 29/11/2019 

Malmö:  05/12/2019 

Tid  07:30 – 17:00 (ungefär) 

Antal platser 10-20 per mässa 

Sista anmälningsdag 18/10/2019 

Vänligen notera att uppdraget kan komma att tillsättas innan sista anmälningsdag.  

 

Uppdragsbeskrivning 

 

 

Kontaktinformation 

* Genom att anmäla intresse för det här uppdraget tillåter jag att min information används för att 
rekrytering av uppdraget och eventuella arbetsuppgifter ska kunna utföras.  

Vi söker nu mässarbetare till tre större mässor i Göteborg, Stockholm och Malmö!  

Att vara mässarbetare innebär att du pratar med besökare, informerar om våra program samt 
svarar på frågor och ger ett gott intryck av universitetet. Mässarbetare ska också informera om de 
besöksalternativ som finns och det ingår även uppgifter som att packa påsar, fylla på med 
material, hjälpa till att packa upp, bygga och packa ner montern.  

När vi väljer arbetare så söker vi en jämn blandning av tjejer och killar samt en bred 
representation av våra utbildningar och campus. Det är även meriterande om du har boende på 
orten för mässan. Arbetare som inte har boende på orten delar hotellrum i närheten av mässan.  

Det kan bli så att resan till och från mässan sker dagen innan eller dagen efter mässan, för att 
hinna med allt som ska göras. Det går även bra att åka ner någon dag tidigt eller hem senare om 
det så önskas.  

Vänligen ange vilken eller vilka mässor du vill jobba på, din 
utbildning, samt om du kommer från området/har boende på 
orten.  

Vi vill också att du är tillgänglig på tisdagen den 12 november 16.30 - 18.00 för information 
och monterträning inför arbete på mässorna. 

Arvode 

Nivå två: 131 kr/timme plus semesterersättning 

Det utgår ingen reseersättning för resan. Resan betalas av universitetet.  

 

 

 

Intresseanmälan görs via villplugga@ltu.se. Vänligen ange vilken mässa du önskar 
arbeta på i ämnesraden. *  

Rekryteringsansvarig:  Madelene Sharma  


