
Netjobs arrangerar Medrekmässan på Stockholm Waterfront 16/3-2022  

– Sveriges inspirations -och rekryteringsmässa för personal inom vård och omsorg. 

Regioner, sjukhus och många bemanningsföretag får återigen chansen att medverka och attrahera 

personal på Sveriges inspirations -och rekryteringsmässa för alla hjältar som jobbar inom vård och 

omsorg. Mässan är gratis för besökare.  

Det var länge osäkert om Medrekmässan kunde genomföras den 16 mars 2022 på grund av rådande 

restriktioner, men den går nu av stapeln för 12:e gången. 

Niklas Eriksson, VD säger: ”Jag tror många uppskattar ett fysiskt möte efter två år av digitala möten. 

Vi märker att intresset för Medrekmässan har varit stort från besökare, då många är föranmälda 

sedan länge samt från utställare som behöver rekrytera personal. Förutom svenska arbetsgivare 

kommer även norska och danska arbetsgivare att delta på mässan.”   

Vem kan besöka Medrekmässan? 

”Eventansvariga Cecilia Löwenadler förklarar att den är för alla inom vården, men vi vänder oss 

främst till läkare, sjuksköterskor och undersköterskor.” 

Är det några nyheter nu när det är en inspirationsmässa? 

”Vi har satsat på att ta in spännande föreläsare i år, som kan inspirera alla vårdhjältar oavsett 

profession. Vi vill att besökarna bokstavligen ska kunna dansa ut ur Stockholm Waterfront Congress 

Center fyllda med energi.”  

På programmet finns bland annat Johan Berger som är inspiratör, coach samt författare som kommer 

att föreläsa om vikten av tydlig kommunikation. Vidare kommer ambulanssjuksköterskan Ferhat och 

narkosläkaren Rolf Andersson tala om allt ifrån arbetet med de svårast sjuka under Covid-19, men 

också om arbete inom försvaret på Mali samt när Rolf blivit beskjuten och arbetat som läkare på 

Formel 1 racen i Abu Dhabi.  

 

”Otroligt inspirerande personer, som berättar om deras resor inom vården, säger Cecilia 

Löwenadler.”  

Medrekmässan arrangeras onsdagen den 16 mars på Stockholm Waterfront Congress Center mellan 

klockan 12:00-18:00 och är gratis för alla besökare som jobbar inom vård och omsorg.  

För mer information och anmälan se: www.medrekmassan.se  

Stockholm den 10 februari 2022. 

För mer information vänligen kontakta:  

Cecilia Löwenadler, Event Manager, cecilia.lowenadler@netjobs.se, 070-279 2 283.    

Niklas Eriksson, VD NetJobs Group AB, niklas.eriksson@netjobs.com, 08 67 87 420.  

Bolagets Certified Adviser är Avanza Bank. Kontaktuppgifter till Avanza Bank: Mail: corp@avanza.se. 

Tel: 08-409 421 20.   

Om NetJobs Group AB NetJobs Group AB äger och driver digitala plattformar och tjänster där kandidater matchas med 

arbetsgivare i syfte att hitta nya karriärmöjligheter. Genom specialiserade digitala mötesplatser inom jobb och karriär har 

NetJobs sedan 2004 hjälpt människor och organisationer att växa och nå sin fulla potential. NetJobs Group AB (publ) är 

noterat på Nasdaq OMX First North. Mer information finns på www.netjobs.com  
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