
Onsdag d. 2. november 2016  MARTEC, Hånbækvej 54, 9900 Frederikshavn

Med venlig hilsen

Pia Ankerstjerne  Brian Thomsen 
Direktør   Vicedirektør

ERHVERVSDAG 2016

INVITATION TIL VIRKSOMHEDER

MØD 500+ STUDERENDE FRA VORES TEKNISKE OG 
MARITIME UDDANNELSER OG PRÆSENTER JERES 
VIRKSOMHED & PRODUKTER.  MÅSKE MØDER I JERES  
NYE PRAKTIKANT ELLER MEDARBEJDER?

MARTEC inviterer til ERHVERVSDAG 2016, 
hvor jeres virksomhed kan komme i direkte dialog 
med de studerende på MARTEC. I tilbydes at 
opstille jeres egen stand på skolen, hvorfra i kan 
præsentere jeres virksomhed og produkter. I har 
også mulighed for at holde oplæg for en hel klasse 
studerende omkring netop jeres virksomhed.

På dagen afholdes også et infomøde for 
virksomheder omkring maskinmester-praktik, og 
hvilken forskel en praktikant kan gøre for jeres 
virksomhed. Se vedlagte program for praktiske 
detaljer, tider og tilmelding.

Vi ser frem til at se jer på MARTEC.

Yderligere information på bagsiden 
Skriv til erhvervsdag@martec.dk eller ring tlf. 3012 3358

MASKINMESTRE - SKIBSMASKINISTER - SKIBSASSISTENTER & HF SØFART



ERHVERVSDAG 2016

PROGRAM & TILMELDING

PROGRAMUDKAST (ændringer kan forekomme)
Tidspunkt:  Onsdag d. 2. november 2016
Hvem deltager:  Studerende fra alle uddannelser (maskinmester, maskinist, skibsassistent, HF søfart)

Adresse:  MARTEC, Hånbækvej 54, 9900 Frederikshavn 
 
08.15 - 09.45  Virksomhedsoplæg i klasserne

09.00 - 09.45 Informationsmøde Hvad kan maskinmesterpraktikanter gøre for jeres virksomhed?

09.45 - 10.15  Opstilling og morgenmad for udstillere

10.15 - 12.00  Virksomhedsmesse og -udstilling I Alle studerende deltager.

12.00 - 12.30  Frokost for deltagende virksomheder

12.30 - 14.00  Virksomhedsmesse og -udstilling II Alle studerende deltager.

14.00 - 15.00  Kort afslutning og evaluering  for alle deltagere

15.00 - 15.30  Rundvisning på det renoverede MARTEC for interesserede

MØD FREMTIDENS MEDARBEJDERE

Sådan tilmelder i jeres virksomhed

Skriv til erhvervsdag@martec.dk eller ring tlf. 3012 3358 - Tilmeldingsfrist: 12. oktober 2016 
Angiv som minimum: firmanavn, kontaktperson (e-mail og mobil) samt. evt. ønsker om oplæg. 

Ved tilmelding: Angiv venligst, om I ønsker at holde et oplæg for en hel klasse studerende. Varighed ca. 
20-30 minutter. Endeligt oplægsprogram vil blive sammensat ca. 2 uger før.


