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Vad gör vi?

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

o NTK, Umeå naturvetare & teknologkår, 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 olika sektioner inom NTK där industriella 
ekonomer tillhör I-sektionen. 



Covid-19

Givetvis förhåller vi oss till Folkhälsomyndigheternas rekommendationer kring covid-19.
Vi försöker vara påhittiga och utnyttja digitala tekniker och lösningar för att på bästa sätt anpassa oss. 
Tillsammans kommer vi överens om något som passar båda. 



Kontakta oss

Vera Gerendas
naringslivs@isektionen.com

Oscar Fredriksson
oscar_naringslivs@isektionen.com

Arvid Olsson
arvid_naringslivs@isektionen.com

Hedvig Fries
hedvig_naringslivs@isektionen.com

Oskar Wonkavaara
oskar_naringslivs@isektionen.com

Erik Bengtsson
erik_naringslivs@isektionen.com



Vad kan vi göra tillsammans?

Lunchföreläsning eller webbinarium Kvällsevenemang 
o 50 minuter föreläsning under studenternas lunch
o Diskussion och frågor efter
o År 1-5 bjuds in eller specifika årskurser om så önskas 
o Priset är 6500 kr. + mat till studenterna
o Gratis eventmarknadsföring ingår 

o Sätt er egen prägel på evenemanget, när det kommer till 
innehåll, tid och plats

o År 1-5 bjuds in eller specifika årskurser om så önskas
o Priset är 12500 kr. + mat till studenterna
o Gratis eventmarknadsföring ingår 



Vad kan vi göra tillsammans?

Marknadsföringspaket 

o Här har ni möjligheten att nå fram till eleverna snabbt, enkelt 
och direkt om ni vill marknadsföra exempelvis exjobb, 
internships eller helt enkelt visa vilka ni är. 

o Pris 5000 kr. 

Eget alternativ 
o Har ni ett eget alternativ så kan vi skräddarsy ett möte mellan 

våra studenter och er. Exempelvis studiebesök eller ett case. 



Samarbetspartner

Vill ditt företag bli samarbetspartner med oss? Att bli 
samarbetspartner med näringslivsutskottet ger er 
möjligheten att knyta en god och nära relation till våra 
studenter och gör det möjligt för oss att få en djupare 
inblick i ert företag. Återkom till oss så kan vi komma 
överens om ett intressant samarbete som passar oss båda. 


