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Ny rekrutteringskampanje
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• September-oktober 2022

• Rettet mot internasjonale 

Software Engineers

• Vi søker nå etter bedrifter fra 

hele regionen!

• Vet du om bedrifter som 

kan være interessert? 

• Informasjonsmøte for bedrifter 

5. september og kampanjen starter 15. september

• TRY - kommunikasjonsbyrå til denne kampanjen

• Bygger videre på arbeidet fra i fjor med Oslopolitan og Oslo Talent Pool.

• Legg ved info om EURES nettverket
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Team Oslo – Ny allianse for å tiltrekke investeringer, 

talent og besøkende til Osloregionen
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9 juni signerte Visit Oslo AS, Oslo 
Business Region AS og Osloregionen 
IPR en avtale om samarbeid. 

Formålet med avtalen er å samarbeide 
om etablere samarbeid for å styrke 
merkevaren Oslo sin attraktivitet når det 
gjelder besøkende, investorer, 
næringsliv, startups, talent, og som 
partner i internasjonale prosjekter.

14. oktober inviterer de tre 
organisasjonen til nettverkssamling for 
å diskutere hvordan vi kan etablere et 
større nettverk for å forene ressurser til 
felles beste. 
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Studietur til København for talentattraksjon

Københavnsregionen ligger foran Osloregionen når det kommer til talentattraksjon og 
vi ønsker å lære fra alle aktørene som jobber sammen.

22.-23. september 2022

Foreslått å møte med: 

- København kommune

- Copenhagen Capacity

- Copenhagen International House

- Arrangørene til Copenhagen International Citizens Days (arrangeres 23-24.09)

- Dansk Industri

- Univeristy of Copenhagen – International Staff Mobility

- Future Place Leadership – Morten King-Grubert

- m.m. fl

Åpent for alle å delta, for å skape et nettverk av oss som kan samarbeide om å gjøre 
regionen vår mer attraktiv for internasjonale talenter (14 påmeldt så langt)

Deltagerne står for alle kostander selv, mens Osloregionen står for planlegging og 
forberedelser av møter. 
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https://international.kk.dk/
https://www.copcap.com/
https://ihcph.kk.dk/
https://www.icdays.dk/
https://www.danskindustri.dk/vi-radgiver-dig-ny/personale/udenlandsk-arbejdskraft/tiltrakning-af-internationale-medarbejdere/branding-af-danmark-som-karrieredestination/
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Andre oppdateringer

• Oslo Business Region skal bli en mer aktiv partner for 

Oslopolitan, og nettsiden skal rendyrkes mer mot internasjonalt 

talent. 

• Vi er med i et prosjekt med Norway Health Tech om rekruttering 

til helsenæringen. Om det er noen arrangementer eller initiativ 

på lokaltinvå som omhandler rekruttering til den bransjen vil vi 

gjerne får høre om det. 

• Kampanjen for investeringer i motebransjen jobbes det fortsatt 

med, og det er gledelig at Norwegian Fashion Hub har fått 

gjennomslag på flere søknader og de oppskalerer prosjektet. 
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www.osloregionen.no
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Relocation tjenester og tilsvarende

I møtet 20.mai ble det fremmet ønske om en liste over relocation tjenester vi er bekjent med. 
Listen er alfabetisert og vi har ingen forslag/anbefalinger.

• Alfa Moving

• ECOVIS

• ExpatRelocation

• NFB International Relocation

• Onboard Norway

• Pytheas

• Relocate2Norway

• Relocation

I tillegg finnes det selskap tilrettelegger for å ha remote ansatte i utlandet: 

• Deel

Og det er selskap som hjelper norske selskaper med å flytte norske ansatte til utlandet juridisk: 

• Swairi.no
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https://www.alfamoving.com/no/
https://www.ecovis.com/norway/services/global-mobility/
https://pytheas.no/
https://nfbir.com/
https://www.onboardnorway.com/
https://pytheas.no/
https://www.relocate2norway.no/
https://relocation.no/
http://www.deel.com/
http://www.swairi.no/

