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Rekryteringsnätverk Kalmar län startades i november 2021, som ett led i satsningen Fler till Kalmar län. Detta för att erbjuda företag och 
organisationer i Kalmar län ett forum för inspiration, erfarenhetsutbyte och samverkan kring kompetensförsörjning. Nätverket består av en 
stor blandning kompetenser, verksamma i alla delar av länet, både i privata företag och offentliga organisationer, som på olika sätt jobbar 
med kompetensförsörjningsfrågor i Kalmar län. Nätverket träffas några gånger om året i digitala och fysiska träffar, där deltagarna i nätverket 
gemensamt formar agendan. Mellan träffarna har du möjlighet att kommunicera på LinkedIn Kalmar län | Karriär & Rekrytering. 

Välkommen till ny träff med  
Rekryteringsnätverk Kalmar Län 

Den 8 mars 09:00-11:50 via Teams 
 

TEMA 
Utlandsrekryteringar 

 
AGENDA 

Preboarding och insatser för medföljande 
Vad är viktigt att tänka på när en internationell medarbetare ska flytta till Sverige och börja sitt nya jobb 

och hur kan vi på bästa sätt introducera dem för det svenska arbetslivet med allt vad det innebär?  
Goda exempel på information som finns att hänvisa till. 

 

Hur kan vi få de nyligen rekryterade att stanna kvar hos oss?  
Ofta har de med en familj som behöver stöd i att etablera sig i Sverige/Kalmar.  

Goda exempel på hur samarbete kring dessa kan löna sig. 
 

Helena Birath, HR Partner, Linnéuniversitetet 

 
Ta hjälp av EURES för att hitta rätt kompetens 

Hur Eures jobbar med rekrytering från andra EU länder? 
Vilka branscher, länder och rekryteringsevent (online eller on site) finns? 

Vad är det som krävs av dig som arbetsgivare? 
Vad finns det för ekonomiskt stöd för arbetsgivare? 

Vilka utmaningar finns idag? 
 

Banna Thioubou, Rådgivare, Arbetsförmedlingen 

 
Framtida utmaningar och önskemål 

 
ÖVRIGA TRÄFFAR 2023 

Den 7 juni 09:00-11:50 via Teams  
 

Den 6 september på fysisk plats i länet 
Planera för en halvdag med avslut senast 14:00 

   

Den 6 december 10:00-11:50 via Teams 
 

Vill du vara med, få inbjudningar eller har frågor om nätverket är du välkommen att  
kontakta Mats Lindström, Vice projektledare Fler till Kalmar län, mats@oskarshamn.com 

 
 
 
 
 
 

 

https://utveckling.regionkalmar.se/utvecklingsomraden/kompetensforsorjning/fler-till-kalmar-lan/
https://www.linkedin.com/groups/8290475/
mailto:mats@oskarshamn.com

