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Karriärkväll Föreläsningar

Case

Marknadsföring

Lunchföreläsning
Beskrivning: 45 minuters föreläsning under
lunchen, diskussion och frågor efter.
Plats: Föreläsningssal på universitetet, rymmer
ca. 120 personer. Mindre alternativ finns.
Åskådare: Årskurs 1 till 5, eller specifika

Frukostföreläsning
Beskrivning: 45 minuters föreläsning på
morgonen, diskussion och frågor efter.
Plats: Föreläsningssal på universitetet, rymmer
ca. 120 personer. Mindre alternativ finns.
Åskådare: Årskurs 1 till 5, eller specifika
årskurser om så önskas.

årskurser om så önskas.
Pris: 6500 kr + mat till studenterna (ca. 60 kr/person).
Pris: 6500 kr + mat till studenterna (ca. 60
Gratis marknadsföring ingår.
kr/person). Gratis marknadsföring ingår.

Karriärkväll
Beskrivning: Här har ni möjlighet att sätta er egen
prägel på evenemanget. En friare tillställning under en
längre tid.
Exempel kan vara föreläsning, mingel eller workshop.
Åskådare: Årskurs 1 till 5, eller specifika årskurser om
så önskas.
Pris: 12500 kr + mat till studenterna. Pris varierar med
catering alternativ. Gratis marknadsföring ingår.

Egna Alternativ
Har ni en egen idé på ett evenemang som ni skulle vilja
genomföra så kan vi utforma ett skräddarsytt möte
mellan våra studenter och ert företag.

Casetävling
• Börjar ofta med ett kort intro av företaget för att

• Plats: Kårhus, föreläsningssal eller annan plats

studenterna senare går ut i grupper och försöker

ni finner passande.

lösa en uppgift ni tagit med.

• Åskådare: Årskurs 1 till 5, eller specifika årskurser om
så önskas.

• Detta ger studenterna en insikt i de utmaningar
som ert företag möter.

• Pris: 12500 kr + fika till studenterna och pris till den
vinnande gruppen.

• Lösningarna presenteras och bästa gruppen

Gratis marknadsföring ingår.

utnämns.

Marknadsföring
Här har ni möjlighet att nå fram till eleverna

Gratis marknadsföring ingår i produkterna:

snabbt, enkelt och direkt om ni vill

❖

Lunchföreläsning

marknadsföra exempelvis exjobb, internships

❖

Frukostföreläsning

eller bara öppna studenternas ögon för er som

❖

Karriärskväll

❖

Casetävling

arbetsgivare.

I-sektionens Facebook,
Instagram och hemsida:
5000 kr

Näringslivsutskottet 2019
Näringslivsutskottet ansvara för I-sektionens externa relationer och samarbeten. Utskottet huvudsakliga målsättning är
att ge våra programstudenter möjlighet att förstå vår utbildning ur näringslivets perspektiv och komma i kontakt med
företagsrepresentanter. Näringslivsutskottet är en utskott som tillhör I-sektionen som är en sektion under NTK.

Carl Gyllberg ⧫

Joakim Nordling⧫

Julia Congreve-Lifth⧫

Herman Lindgren⧫
⧫ naringslivs@isektionen.com
⧫ joakim_naringslivs@isektionen.com
⧫ julia_naringslivs@isektionen.com
⧫herman_naringslivs@isektionen.com
⧫ clara_naringslivs@isektionen.com
⧫ viktor_naringslivs@isektionen.com

Clara Branestam ⧫

Viktor Mostberg ⧫

Vincent Pege⧫

⧫ vincent_naringslivs@isektionen.com

Casegruppen 2019
Casegruppen ansvara för I-sektionens casevent. Email: case@isektionen.com

Jacob Titus⧫

Carl-Fredrik Vezzoli⧫

Erika Staffansdotter⧫

Isabelle Enholm⧫
Henrik Lundberg⧫

Stina Magnusson⧫

NTK - Umeå naturvetar- och teknologkår
NTK, är studentkåren för dig som läser till ingenjör, naturvetare, arkitekt eller är designstudent vid Umeå universitet.
Vår vision är att studenternas utbildning och studietid ska överträffa allas förväntningar.
Alla medlemmar i NTK är även medlemmar i en sektion. Det finns åtta (8) olika sektioner inom NTK. Där Industriella ekonomer tillhör
I-sektionen.
Marcus Hansen, Arbetsmarknadsansvarig, 070 606 62 80, arbetsmarknad@ntk.umu.se - Adam Lindgren kårordförande, 070 606 62 76
ordforande@ntk.umu.se
För att uppnå detta arbetar NTK bland annat med
Ntk arbetar för att du ska:
Du kan hjälpa NTK genom att:
att:
❖
få en bra utbildning.
❖
informera om dina påverkansmöjligheter.
❖
vara eftertraktad på
❖
kursutvärdera och ge konstruktiv
❖
arrangera mottagningen så att du får en bra
arbetsmarknaden.
kritik.
start på studierna i Umeå.
❖
veta vad du kan arbeta med efter
❖
komma med förslag på förbättringar
❖
arrangera företagskvällar och Uniaden där
avslutad utbildning.
till läraren och kåren.
du kan möta företag redan under din
❖
veta vad kåren kan hjälpa dig med.
utbildning.
❖
tycka till om vad kåren ska göra.
❖
bevaka universitetets arbete med kvalitet i
❖
engagera dig – stort som smått –
utbildningen.
inom kåren.
❖
förenkla för utlandsstudier.

Mit-huset, Umeå universitet, 901 87 Umeå

