
INBJUDAN

Vill du ha tag på en student 
som kan utföra ett exjobb 
inom din verksamhet? Då är 
exjobbdagarna i november  
ett lysande tillfälle. Här möter 
du studenter med rätt kom-
petens och du får uppslag  
och idéer kring vad student-
erna kan hjälpa ditt företag 
med.

Datum:  
11 november i Västerås, 
18 november i Eskilstuna  
Du väljer själv om du vill vara med  
på båda orterna eller bara på en.
Plats: Mälardalens högskola  
Tid: 11.30 – 15.00

Anmälan & information:  
Mer information och anmälnings
formulär finns på  
www.mdh.se/samverkan/ 
OBS Sista anmälningsdag är den  
4 november! Begränsat antal platser. 

Kontakt:  
Vill du veta mer kontakta oss på tel  
02110 70 90 eller enter@mdh.se

Kostnad:  
Din tid och ditt engagemang  
Lunchmacka ingår

Målgrupp: 
Inbjudan riktar sig till alla arbetsgivare 
inom privat eller offentlig sektor.

FAKTA - Vad är ett Exjobb?

Vid slutet av sin utbildningen ska alla 
studenten genomföra ett examensar
bete. Syftet med examensarbetet är att 
studenten ska få tillämpa och utveckla 
sina nya kunskaper. Om studenten väljer 
att göra examensarbetet på ett företag 
så har denne en handledare på företaget 
och en på högskolan. Tillsammans 
utformar dessa examensarbetet utifrån 
företagets förslag så att arbetet har rätt 
akademisk grund.

Enheten för externa relationer
Enter
Postadress: Box 883, 721 23 Västerås, 
Box 325, 631 05 Eskilstuna. Tfn: 02110 70 90 
E-post: enter@mdh.se  Webb: www.mdh.se

Låt en stuDent HjäLpa  
Ditt företag!

EXJOBBDAGARNA 
– ta tillvara studenters kompetens!
Den 11 och 18 november 2009 arrangerar Mälardalens högskola exjobb
dagarna. Hit bjuder vi in alla arbetsgivare i regionen som vill träffa studenter 
och har förslag på examensarbeten eller uppsatser. Detta är för dig ett gyllene 
tillfälle att knyta kontakter och samtidigt ta chansen att få ett exjobb utfört, 
något som kan hjälpa till att lyfta just ditt företag.

Du får tillgång till en plats i vår entréhall och under två timmar så sker 
en”speeddating” där du träffar studenterdu önskar komma i kontakt med, 
till exempel ekonomer, lärare eller byggnadsingenjörer. Tillsammans dis
kuterar ni er fram till ett eventuellt samarbete. Ta gärna med förslag på exjobb 
eller uppsatser som ditt företag skulle vilja få utförda. Vi bjuder också studen
terna på en föreläsning kring temat hur man som student hittar ett lämpligt 
examensarbete och vad som är viktigt för företag som tar emot studenter.
 
Vi hjälper gärna till att formulera förslag, till alla som önskar det,  
och lägger samtidigt in det i databasen exjobbpoolen; www.xjobb.nu.

Varmt välkommen med din anmälan!
Annelie Wikingson och Ann-Sofie Starkman
Enter – en dörr in i högskolan! 


