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En riktigt rolig sommarnyhet - speciellt för Finnerödja!
Näthandelsföretaget Nordic Fighter har köpt OBH Nordicas lokaler i Finnerödja. Det kommer att bli
lager för träningsredskap och Nordic Fighter har redan påbörjat inflyttningen. Det kan bli aktuellt med
nyanställningar. Vidare planerar företaget att hyra ut delar av lokalerna.
Titta in på deras webb om du är nyfiken!

Ung sommarlovsföretagare
I sommar är det 7 ungdomar i Laxå kommun
som prövar på att vara företagare. Som
sommarjobb! Ungdomarna får betalt av
kommunen i 4 veckor. Verksamheten leds också
i år av entreprenören Mattias Bruus.

"Jag kommer jobba med alltjänst i Laxå. Såsom klippa gräs, måla och tvätta bilar. Så om du är bortrest
och inte har någon som kan klippa så kan du höra av dig till mig på 076-127 96 00 Mvh Jacob
Löfvenhaft"
"Jag kommer att göra olika gratulationskort för alla åldrar och kort för de olika händelserna i livet. Om ni
vill ta del av dessa och köpa dem kan ni höra av er till mig Alva Svensson genom att skicka ett mail till
alva.01.svensson@gmail.com för mer information."

"Jag kommer jobba med att bygga a-traktorer och reperationer av motorer osv. Sebastian Selvin"
"Jag ska jobba med att klippa gräs och måla i finnerödja-området i sommar. /Joakim Bruus"
"Vi kommer att driva en egen webbshop där vi säljer olika accessoarer som t.ex mobilskal,halsband
och klockor för ett billigt pris. /Klara Pettersson och Mikaela Hjalmarsson"
"Jag kommer erbjuda musiktjänster till kyrkor, äldreboenden och fester. Johannes Gunnarsson"

Konjunkturen fortsatt hög
Enligt Arbetsförmedlingens senaste prognos
kommer högkonjunkturen att bestå, åtminstone
en bit in på 2018. Detta innebär en fortsatt
jobbtillväxt i Sverige. Örebro län skiljer sig inte
från övriga Sverige utan det ser positivt ut för vår
region också, även om storstadsregionerna har
den största tillväxten.
Detta innebär att fler och fler kommer ut i arbete,
men innebär också hårdare konkurrens om de
nyckelkompetenser som finns att tillgå på
arbetsmarknaden. För många teknikintensiva
företag kan det bli svårare att få den kompetens
som krävs för företagens fortsatta utveckling och
konkurrensförmåga. För vår region och inte minst
Laxå kommun är det därför viktigt att ha en
attraktionskraft som gör att vi kan attrahera de
kompetenser företagen behöver.

Det handlar dels om företagens egen attraktivitet,
men också om kommunens och regionens
dragkraft i form av t.ex. bostäder, universitet, bra
skolor, kulturutbud med mera.
Handelskammaren har startat upp ett projekt
som vi kallar för Talangrekrytering. Det är ett
försök att med en designad internetportal göra
regionen och kommunen attraktiv. Här
presenteras lediga jobb i kombination med
kommunens och regionens attraktivitet.
Vår förhoppning är nu att alla företag ska ansluta
sig till portalen med lediga jobb. Utan företagens
medverkan så kommer det knappast att bli
någon större succé.
Gå in på följande länk så ser du hur det är tänkt:
www.flyttatilllaxa.se

Gilla och följ oss på Facebook så att fler får ta del av allt
spännande som händer i Laxås Näringsliv. Och dela gärna inlägg!

Platsen Laxås vision
En välmående plats med hög trivselfaktor,
stark sammanhållning och öppenhet mot
omvärlden.
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