
IN-Dagen

Nu har äntligen corona restriktionerna släppt och därmed har möjligheten att hålla IN-dagen
fysiskt på plats blivit aktuell igen!

Torsdagen den 11 november är Ni varm välkomna att visa upp Ert företag för drivna
ingenjör- och naturvetarstudenter på Karlstads universitet. IN-Dagen är en fantastisk
möjlighet att nå ut till snart utexaminerade studenter, men även för att skapa en dialog med
studenter som är mitt i utbildningen.

IN-Dagen är Karlstads universitets enda arbetsmarknadsdag som riktar sig till ingenjörer
och naturvetare. Intresset att komma i kontakt med olika företag är stort bland studenterna.
Mässan ger tillfälle för Er att knyta kontakter med blivande ingenjörer och naturvetare för
eventuella samarbeten. Mässan organiseras av Formula Student organisationen Clear River
Racing i samarbete med alla ingenjör- och naturvetenskapliga föreningar.

Mässan kommer på vara på Karlstad universitet i ingenjörshuset, Hus 21 (Pedagogiska
verkstan 21A-258). Eventet kommer hållas mellan tiderna 10.00 - 16.00. För anmälan till
mässan kontakta oss via vår mejl, in-dagen@clearriverracing.se.
Vi hoppas att Ni vill delta under IN-Dagen och vi är övertygade om att det kommer bli en
lyckad dag. Paketpris och tillägg finns nedan.

Montrar
Liten monter -  10 000 kr. En monterplats 2x2 meter ingår, (inklusive bord och stolar), fika
och 4 lunchbiljetter.
Stor monter -  15 000 kr. En monterplats 2x4 meter ingår, (inklusive bord och stolar), fika
och 4 lunchbiljetter.

Föreläsning
Lunchföreläsning - pris ges vid efterfrågan och beror på efterfrågan. Två lunchföreläsningar
kommer erbjudas, en mindre sal i ingenjörernas hus (40 personer) och en större sal i Hus 1,
våning 3.
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Exjobbsintervjuer
Du som utställare har möjligheten att träffa studenter genom exjobbsintervjuer.

Intervjuerna ger både studenter och företag ett sätt att lära känna varandra bättre  och
som företag får Ni en djupare inblick i vad studenterna söker och en chans att
marknadsföra Er för personer med rätt intresse och utbildning.

Vi kommer att matcha företag med studenter genom företagets önskemål om
utbildning/inriktning och studenternas önskemål och utbildning.
Ni som företag behöver inte ha ett färdigt exjobb för att kunna delta i exjobbsintervjuerna.

Vid eventuell avbokning så debiteras hela kostnaden för montern.
Vi ber om ursäkt att information gällande IN-Dagen kommer ut

till er senare än vanligt, detta är pågrund av att IN-Dagen var inställd på
grund av Corona riktlinjer. Dessa riktlinjer har nu uppdaterats och tillåter

att vi har en mässa tillsammans med er!

Med vänliga hälsningar
IN-Dagens styrgrupp
in-dagen@clearriverracing.se
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