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EXJOBBSMÄSSA

Näringslivsdagen 2017
TORSDAG-FREDAG 12-13 OKTOBER

Exjobbsmässan 2017 – Tema examensarbete den 13 oktober
Efter två lyckade mässor är det den 13 oktober dags för den tredje upplagan av exjobbsmässan. År 2016 tog mässan
nya höjder då den flyttades in i Centercourt på Näringslivsdagen med över 250 studenter och 12 utställare på plats.
Exjobbsmässan 2016 genererade 21 exjobb av 36 studenter beräknat på de 8 tillfrågade företagen.
I år lyfter vi konceptet ytterligare och bjuder in
studenter och företag från hela regionen. Under
evenemanget får ni möjlighet att mingla, visa upp
er och knyta kontakter med studenter som ska
skriva exjobb under våren 2018. Ståbord och
eluttag är redo på plats så att det blir enkelt och
naturligt att delta i detta unika och matnyttiga
tillägg till Näringslivsdagen. En paneldebatt med
tre bolag som diskuterar utmaningar och
möjligheter med exjobb leds av Tobias Larsson,
Professor och Dekan på Blekinge Tekniska
Högskola.
StudentRegion Blekinge sponsrar med bussar
som går mellan högskolan och mässan för att så
många studenter som möjligt ska ha möjlighet att
medverka.

Telenor: Mässan var startskottet till ett mer ingående
samarbete med BTH för att ta emot studenter till Telenor.
Vi har nu BTH studenter hos oss från Indien och Sverige.
Outpost24: We thought the event was great and are
looking forward to the next master thesis event. Also
we got great results out of the event and have 8 master
thesis students working with us this semester on their
projects.
Techtank: Genom mässan har man nu kunnat sätta ett
fokus på exjobb så att man kan arbeta med frågan mer
strukturerat så att det kan leda till fler exjobb i framtiden.

Utställningsyta 1.150:-

City Network: Jag kan bara säga att vi är
supernöjda med utfallet av mässan. Det
enda som hindrar oss från att ta in fler av
de som sökte är just det faktum att vi inte
mäktar med det själva. Och på frågan om vi
kommer vara med i år också är svaret
– SJÄLVKLART!!

För dig som redan har monter på Näringslivsdagen och lägger
till exjobbsmässans 2,5 timmar. Vill du endast delta med
utställningsyta under exjobbsmässan, 2.950:• Utställningsyta 2x2 m
• Ett ståbord
• Två pallar
• Eluttag

Boka plats: www.näringslivsdagen.se

Exjobbsfrukostar

Efter förra årets succé välkomnar vi er nu till en ny företagsfrukost den 2 juni med föredrag om examensarbete som hålls
av representanter från Blekinge Tekniska Högskola. Föredragen är riktade till dig som tror att exjobb bara är lämpligt för
storföretag, att det är svårt att handleda exjobb eller kanske att din bransch inte har nytta av exjobbare.
Den 7 september kör vi ytterligare en exjobbsfrukost med mer handledning och förberedelser inför exjobbsmässan.
Frukostarna är det perfekta tillfället att ta del av förra årets deltagares erfarenheter och brainstorma inför mässan!
Mer info i separat inbjudan. För information och anmälan: info@rosenboms.se eller kansli@kfh.se
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