
Information 

Karriärmässan Framtid kommer hållas helt digitalt 

genom en webbaserad plattform den 4e mars kl. 10 – 14 

Karriärmässan Framtid är en viktig kontaktyta där människor 

från näringsliv och offentliga organisationer kan möta 

Högskolan i Skövdes studenter. Utställande organisationer 

ska erbjuda studenterna deltidsjobb vid sidan av studierna, 

sommarjobb eller jobb efter avklarade studier. Dessutom kan 

ni under eventet erbjuda samarbeten inför exempelvis 

examensarbete. Karriärmässan Framtid ger er möjlighet att 

säkerställa er framtida kompetensförsörjning! 

Lista över högskolans program: framtid.me/for-

utstallare/studenter/ 

Hur kommer mässan gå till? 

Både organisationer och studenter kommer kunna skapa 

profiler där studenter och utställare kan matchas mot varandra. 

https://framtid.me/for-utstallare/studenter/
https://framtid.me/for-utstallare/studenter/


Både studenter och ni som organisation kan initiera kontakten. 

Er organisation kommer ha en egen profil där ni kan lägga in 

text, bilder, videos samt obegränsat antal representanter som 

hanterar er sida och exempelvis ansvarar över olika chattrum. 

Det kommer finnas möjligheter för videosamtal och livechattar 

med studenter. Ni kan dessutom skapa olika 

diskussionsämnen, förslagsvis kopplade till de jobb som ni 

annonserar ut, där studenter kan boka in sig på olika tider.  

Ett digitalt event möjliggör för fler organisationer att medverka 

på distans eftersom ni inte behöver tänka på saker som 

restider, traktamenten eller frakt av montrar. Allt ni behöver är 

en dator med internetuppkoppling, videokamera, mikrofon samt 

avsatt tid för personal. Eventet har en begränsning om 50 

deltagande organisationer. 

Prispaket 

Bas: 8 000 kr. Fullt deltagande ingår för er organisation. 

Guld: 10 000 kr. Allt som ingår i Bas samt större plats för er 

logga. Ni kommer även erbjudas större exponering i sociala 

medier när vi marknadsför eventet till studenterna. (10 platser) 

Diamant: 12 000 kr. Utöver Guld ges er organisation möjlighet 

att skicka videoklipp och bilder till oss som vi lägger ut på 

sociala medier och ni kommer alltid att användas i den språkliga 

kommunikationen mot studenterna. Både i sociala medier och 

på studentplattformen canvas. (5 platser) 

Se mejlutskick för anmälningsformulär och instruktioner. Sista 

anmälningsdag är 22a februari. När ni anmält er och vi har 

godkänt anmälan kommer ni ges tillgång till plattformen. 

Frågor hänvisas till projektledare Tommy Borovac 

framtid@studentkaren.se 

mailto:framtid@studentkaren.se

