Studiejob-dating

- for studerende og virksomheder

Kom til studiejob-dating
og find det perfekte match!
Har du studiejobbet?
Så har vi de kompetente studerende

Få ny viden og kompetencer
til din virksomhed

Studiejob-dating giver virksomheder og studerende på Syddansk Universitet
og University College Sjælland mulighed for at mødes og
netværke omkring opgaver og behov.
Mød kompetente studerende der kan hjælpe din virksomhed
med at løse opgaver inden for:
•
•
•
•

Projektarbejde
Analyse
HR-opgaver
Markedsføring og kommunikation

•
•
•
•
•

Hjemmeside/webkommunikation
Regnskab og finansiering
Eksport
Oversættelse
Diverse ad. hoc opgaver

Studiejob-dating
Torsdag d. 21. marts 2013
kl. 14.30 - 17.30

Ny viden og
kompetencer
- til din virksomhed

Syddansk Universitet
Sdr. Stationsvej 28
4200 Slagelse

Læs mere
og tilmeld dig:
slagelse.dk/4200upgrade
(Tilmelding påkrævet)

Studiejob-dating arrangeres af Slagelse Kommune
i samarbejde med SDU og UCSJ.

Mød de
unge
talenter

Giv væksten og
produktiviteten et
boost
Læs om
studiejobindsatsen
4200 UPGRADE

Studiejob-dating

- for studerende og virksomheder

Program
14.30 -14.45
Velkommen v. Stén Knuth formand for Børne			Uddannelses- og Integrationsudvalget
14.45 - 15.00

Oplæg fra en studerende i relevant studiejob

15.00 -15.30
Oplæg fra Uddannelsesinstutitionerne
			Uddannelsernes profiler m.m.
			
15.30 Forfriskninger og placering til studiejob-dating
15.30 - 16.30
Studiejob-dating mellem virksomheder og studerende
			Studerende og virksomheder matches på forhånd, så behov og
			kompetencer passer sammen.
			
Magistrenes A-kasse og Kommunikation og Sprog vil være til rådighed for at
			
give gode råd og sparring til de studerende.

16.30- 17.30
“Fri jagt” Fik du ikke en date med din udkårende? Den sidste time giver
			
de studerende mulighed for at tale med virksomhederne - efter først
			til mølle princippet.

Ny viden og
kompetencer
- til din virksomhed

Studiejob-dating
Torsdag d. 21. marts 2013
kl. 14.30 - 17.30
Syddansk Universitet
Sdr. Stationsvej 28
4200 Slagelse

Mød de
unge
talenter

Kickstart
din karriere
- med et relevant
studiejob

Styrk dit
netværk
Tilmeld dig som studerende eller virksomhed:
www.slagelse.dk/4200upgrade

Studiejob-dating arrangeres af Slagelse Kommune
i samarbejde med SDU og UCSJ.

Boost
dit CV

