Arbetsmarknadskatalogen │ Karriärsteget
Arktis programförenings Arbetsmarknadsutskott

Syfte: Ett digitalt verktyg för att våra medlemmar, studenter i
Samhällsbyggnad & Civilingenjör Arkitektur, enklare ska komma i kontakt
med arbetsgivare i branschen för att söka praktik, traineeprogram,
sommarvikariat, Ex-jobb eller anställning. Katalogen ska också främja
kontakten mellan studenter och näringslivet i branschen.
Publicering: Karriärsteget 1.0 är en digital katalog (PDF) och är inte tänkt
att tryckas upp i exemplar. Därför kommer nya företag kunna tas med
löpande under årets gång.
Kostnad: Ert företag faktureras 900 kr för 12 månader.
Innehåll: Fokusera på vad ni kan erbjuda studenterna och varför de ska
söka till just er.
Spridning: Karriärsteget kommer marknadsföras aktivt mellan november
– februari. Eftersom katalogen är digital, kommer den synas permanent på
hemsidan arktis.org som får 2500 besökare i månaden. Aktiv
marknadsföring sker i form av mail, sociala medier och digitala
informationsskärmar på universitetet.
Layout: Det finns två varianter på företagsannonser nedan. En med större
bild och en med mer plats för text.

Arktis programförening
Vi är en ideell studentförening på Luleå tekniska universitet som består av
och riktar sig till utbildningarna Civilingenjör Arkitektur och
Samhällsbyggnad. Vi anordnar arkitekturinspirerande resor, företagsevent,
gäst- och alumnföreläsningar, fester och en inriktningskväll för våra
medlemmar. Vi har även utbildningsbevakning för att fungera som ett stöd
för studenterna.
Civilingenjör Arkitektur
Utbildningen kombinerar kunskaper från byggingenjörer och arkitekter.
Innehållet riktar sig främst till arbete i projekteringsfasen samt inom
projektutveckling. Det finns två inriktningar; Husbyggnad och
Stadsbyggnad. Vanliga yrken är Projekteringsledare, Projektutvecklare,
Stadsplanerare och A-ingenjör. En del arbetar även som Arkitekt.
Samhällsbyggnad
Utbildningen ger kurser på grundnivå inom bland annat datorverktyg och
matematik och sedan kurser inom vald inriktning. Det finns tre
inriktningar, samhällsplanering, infrastruktur och teknisk miljövård.
Programmet leder ofta till en karriär inom konsultbranschen, kommuner,
länsstyrelsen eller offentliga myndigheter.

FÖRETAGSNAMN

Presentation:
Om er
Vad ni erbjuder
Tar ni emot praktik, sommarjobb, extra jobb och/eller ex-jobb

Innehållsrelaterad bild
(Max 1100 tecken inklusive blanksteg)

Förslagsvis:
Projekt, Arbetsplatsen eller Medarbetarna
(14,7 cm x 11,8 cm)

Geografisk placering:
Hemsida:
Kontaktperson:
Namn

Mail

Telefonnr.

Linkedin

FÖRETAGSNAMN

Innehållsrelaterad bild
Förslagsvis:

Presentation:

Projekt, Arbetsplatsen eller Medarbetarna

Om er

(9,6 cm x 12 cm)

Vad ni erbjuder
Tar ni emot praktik, sommarjobb, extra jobb och/eller ex-jobb?

(Max 1300 tecken inklusive blanksteg)

Geografisk placering:
Hemsida:
Kontaktperson:
Namn

Mail

Telefonnr.

Linkedin

