
 

  

1 

 

Storegade 30,  

6200 Aabenraa 

Tlf. 7362 2020 

www.businessaabenraa.com 

 

Program for Karrieremesse 2018 
 

Holdfordeling  

Når de studerende ankommer til karrieremessen har de 75 min. i Arena Aabenraa. Der er 

følgende fordeling af de besøgende:  

Tidsrum  Målgruppe  

09:00-10:15 Folkeskoler, friskoler, efterskoler  

10:30-11:45 Folkeskoler, efterskoler, ungdomsuddannelse  

12:15-13:30 Ungdomsuddannelser og videregående uddannelser 

13:30-14:45 Ungdomsuddannelser og videregående uddannelser 

15:00-16:30 Åbent for alle interesserede  
Udspecificeret holdfordeling med skoleangivelse udkommer separat.  

 

 

Program  

Hvert hold starter i hal 1 (den gamle hal med siddepladser). Her vil Per Vers byde 

velkommen og sætte scenen i 15-20 min. Pers Vers gestikulerer som en hiphopper og er 

også klædt som en. Det kunstneriske CV er for det første så langt, at man ikke tror sine 

egne øjne. Seneste punkt er albummet “Knust Kunst“, og under det vrimler det med titler 

på mixtapes han selv har udgivet, plader hvorpå han har gæsteoptrådt, og med 

samarbejder med alle fra Frank Hvam til Århus Symfoniorkester – samt to sejre ved det 

store, prestigefyldte og tv-transmitterede MC’s Fight Night. Og efter udgivelsen af hans 

første egentlige album, “Vers 1.0.” fra 2005, der blandt andet rummede hittet og 

kaffehyldesten “Black Power“, var han ude og rappe til svimlende 900 arrangementer. Så de 

studerende vil her møde en mand med hang til ord og improvisation. 

 

Efter mødet med Per Vers får de studerende adgang til arenaen, hvor virksomheder og 

uddannelser står klar til at fortælle om hvad de laver og har af jobmuligheder i 

virksomheden.   

 

Forberedelse for de studerende  

Alle studerende bedes medbringe det trykte messekatalog, hvor de har noteret deres 

ønsker til besøg. Hver studerende bedes notere 4-8 ønsker til besøg. Det er godt at have 

flere virksomheder og uddannelser på sin plan over besøg til karrieremessen, så man kan få 

talt med flest mulige virksomheder på dagen.  
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Messekataloget udsendes både som pdf. og i en trykt udgave. Den trykte udgave afleveres 

på skolerne den 1. oktober. Den elektroniske udgave udsendes på mail og lægges på 

hjemmesiden businessaabenraa.com den ultimo september. 

 

 

 

 

 

 


