
Kontakt

Hvordan står det til med jeres virksomheds kontakt til studerende og kandidater fra Aalborg Universitet? 
Hvis I tænker, at den sagtens kan blive bedre, har I her chancen for at gøre det godt og billigt.

Tirsdag den 9. marts 2010 afholder Aalborg Universitet Karrieremesse i samarbejde med Karrieredagene®. 
Det er en god chance for jeres virksomhed i forhold til at komme i nær kontakt med studerende og kandidater, 
der kan være med til at styrke og vækste jeres virksomhed i de kommende år. Det kan både være i forbindelse 
med studiejob, praktik, projektsamarbejde, job eller bare for at styrke kontakten til universitetet. 

Aalborg Universitet vil meget gerne sammen med jer kæmpe en kamp for at holde de studerende og kandi-
daterne i landsdelen. Dette kan blandt andet gøres ved at skabe større opmærksomhed omkring det nordjyske 
arbejdsmarked og de mange muligheder, der ligger her. Tanken er på Karrieremessen at skabe et område, 
hvor nordjyske virksomheder præsenteres samlet, så de besøgende kan få indtryk af, hvor meget Nordjylland 
byder på af spændende, udviklende og videnstunge virksomheder.  

Derfor har vi i forbindelse med Karrieremessen 2010 lavet et specielt tilbud til jer: 
For kun kr. 9.000 + moms kan I på Karrieremessen få en stand på 2 x 3 meter (bred x dyb), hvor I har 
mulighed for at præsentere jeres virksomhed overfor messens deltagere og den vej skabe en åbning til 
kontakt og samarbejde.

Kravene til din virksomhed i forhold til at benytte dette tilbud er, at virksomheden skal have ønske om 
udvikling og vækst, have maksimum 50 ansatte og være placeret i Nordjylland. Virksomheden skal desuden 
være ny i forhold til deltagelse på Karrieremessen på Aalborg Universitet.  

Antallet af unge er drastisk faldende de næste år, og fl ere og fl ere ældre går på pension. Samlet giver det et 
voksende ”arbejdskraftgap”. Udnyt derfor de studerendes og kandidaternes interesse for at komme i kontakt 
med jer nu, så er I klar til fremtiden også efter krisen!    

Et godt tilbud der kan styrke din virksomhed - nu og i fremtiden!
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