
INVITASJON 10. oktober 2017

TIL KARRIEREDAGEN VED NTNU GJØVIK 2017

INGa – Linjeforeningen for teknologifag arrangerer nok engang karrieredag i Gjøvik.
Vi ønsker med dette å invitere dere til karrieredagen den 10. oktober 2017. Karrieredagen er et
arrangement hvor vi ønsker å motivere studentene til å fullføre påbegynt studium, ved å gi de
kjennskap til framtidige arbeidsgivere og jobbmuligheter. Karrieredagen gir også bedriftene en
god mulighet til å komme i kontakt med avgangselever for rekruttering eller rekruttering for
sommerjobb.

ARRANGEMENTET
Vårt ønske er en karrieredag hvor vi samler ulike bedrifter på stands i våre lokaler. Hvert år har
arrangementet hatt mellom 15 – 25 bedrifter, både store og små. Bedriftene får her muligheten til
å markedsføre seg selv ved å fortelle om sin bedrift, om jobbmuligheter og gi studentene en
tilknytning til bedriften. På denne måten håper vi å knytte relasjoner opp mot fremtidige
yrkesmuligheter, samt gi studentene økt motivasjon for å lære.
Selve opplegget er mellom kl. 11.00 til kl. 14.00 da alle aktuelle studenter har undervisning-fri, slik
at de har mulighet til å komme innom å besøke deres stand og eventuelle høre på deres
bedriftspresentasjon.

PRISER OG TILBUD
En stand på ca. 3x3m med strøm, internett og lett servering koster 12 000,-
Auditorier for 30 min bedriftspresentasjoner tilbys gratis, for de som ønsker det.
Eventuelle grupperom for intervju stilles også gratis til disposisjon,
men må forhåndsbestilles ved og sende en mail til: karrieredag.inga@gmail.com
Mer informasjon finnes på vår karrieredagside: http://www.karrieredag.no/

MEDIEOMTALE
Karrieredagen januar 2013 kom NRK og deres reportasje kan sees her: http://tv.nrk.no/serie/
distriktsnyheter-oestnytt/dkop99013013/30-01-2013#t=11m13s

PÅMELDING
Påmelding til karrieredagen 10. oktober 2017 er åpen. Dette betyr at det allerede nå er mulig å
melde din bedrift på karrieredagen.
Bindende påmelding gjøres via vårt elektroniske påmeldingsskjema som finnes her:
http://karrieredag.graknitstudio.no/linjeforeningen-inga/

Har dere noen spørsmål, nøl ikke med å sende oss en epost til: karrieredag.inga@gmail.com

KARRIEREDAG

Skaper kontakt mellom 
studenter og bedrifter 


