
Här kan du som företag läsa om hur ni tillsammans
med oss på Teknologkåren når ut till

teknologstudenter i Luleå. Vi jobbar ständigt med att
våra medlemmar, och andra studenter här på LTU,
ska få möjlighet att möta företag och få upp ögonen
för de möjligheter som arbetsmarknaden erbjuder.

Evenemang
För att studenter ska få möjlighet att inspireras av
företag och för att företag ska få möjlighet att hitta

duktiga studenter. Det är syftet med att vi på
Teknologkåren vill arrangera företagsnära evenemang
för teknologer på Luleå tekniska universitet. Det finns

oändliga möjligheter för mötesformer mellan
studenter och företag. I vår eventportfölj hittar ni

förslag på mötesformer som vi vet är uppskattade av
studenterna.

Case-event
Ett väldigt populärt event för studenter. Utmana

studenterna att visa sin ambition och kreativitet genom att
lösa ett Case som ni presenterar. Ni som företag får

möjligheten att iaktta deras kunskaper och även lära känna
studenterna under eventet.

Studiebesök
Varför inte låta studenterna komma till er. Låt dem se

deras framtida arbetsplats. Träffa era kollegor och få en
känsla av företagskulturen. Studiebesök är väldigt givande

för studenterna och ni får spela på hemmaplan.

Kvällsevent
En helkväll med ert företag. Kvällen innehåller precis vad
ni önskar. Ni får möjlighet att i en avslappnad miljö lära
känna studenterna lite bättre men samtidigt berätta om

eran verksamhet och dess framtid.



Lunchföreläsning
Bjud studenterna på lunch och när ni har deras

uppmärksamhet har ni 50 min att hålla en föreläsning.
Lunchföreläsning är mycket uppskattat av studenterna.

Branschkväll
Bjud in studenter med ett speciellt intresse för just er

bransch tillsammans med andra företag eller organisationer
till en inbjudande kväll med mingel och presentationer.
Perfekt kväll att skapa relationer och samarbeten med

studenter såväl företag.

Företagspub
Den mest avslappnade form att träffa studenterna. Puben

har effekten att lätta på nerver och tunga så att studenterna
vågar ta för sig lite mer. Presentera lite om er verksamhet

och mingla med studenterna i en afterwork miljö.

Monter
Vill ni synas på Luleå tekniska universitets campus. Kom
och besök oss en dag och interagera med förbipasserande

student. Bjud på fika, sötsaker eller merch för att bli
dagens viktiga stopp.

LARV
Luleå ARbetsmarknadsVecka arrangeras av Teknologkåren
och cirka 140 engagerade studenter i slutet av januari varje

år. Besök LARVs hemsida för mer information.



Marknadsföring
Som företag kan det vara svårt att hela alltid ha

möjligheten att vara på plats för att rekrytera
studenter. Resurserna räcker inte till att skicka

företagsrepresentanter kors och tvärs över Sverige.
Därför erbjuder vi på Teknologkåren er att synas på
andra sätt tillsammans med oss. Att placera ut ert

varumärke här och var gör studenterna medvetna om
er och får dem att öppna upp ögonen för er.

Sammarbeten
Vill ni utveckla ett samarbete med Teknologkåren och få

större utsträckning till teknologerna på Luleå tekniska
universitet. Det vill vi. Hör gärna av er så förbättra vi

näringslivet för teknologerna tillsammans.

TentaKaffe
Under det tunga pluggande till tentamens så bjuder ni

tillsammans med Teknologkåren våra medlemmar på gratis
kaffe. Oerhört uppskattat av våra medlemmar och era

muggar syns runt hela campus under perioden.

Marknadsföringsmetoder
Vill ni göra studenterna medvetna om vad er verksamhet
jobbar med just nu eller er framtid. Vad som helst som ni

vill bjuda in studenterna att ta del av så kan vi i
Teknologkåren förmedla informationen till studenterna via

våra olika marknadsföringsmetoder.


