Det finns många fördelar med att skapa givande möten
mellan näringslivet och den akademiska världen. Som
en del av projektet Hälsingland for Business görs det nu
en satsning på detta område. Hälsingland for business
är ett samverkansprojekt mellan ALMI Gävleborg och
kommunerna
i
Hälsingland,
läs
mer
på
www.halsinglandforbusiness.se.
Vill Ni komma i kontakt med studenter eller högskolor
för att samarbeta i olika former kontakta då
högskolemäklare Anna Bäcklund för en fortsatt dialog.
Du når henne på telefonnummer 0651-188 08 eller
070-262
83
00
eller
via
e-post,
anna.backlund@almi.se

Hälsingland for
Business, H4B

Samarbeta med studenter!
Har ditt företag en ny produktidé eller
behov av ett utvecklings-projekt? Står ni
inför förändringar, behöver en prototyp,
marknadsundersökning eller kanske vill
testa ny teknik i företaget? Då kan ett
examensarbete utfört av studenter vara
ett bra sätt att ta ett första steg i
utvecklingsprocessen!

Till hjälp under hela
processen finns en
högskolemäklare som…

Så här går det till:

Identifiera uppdrag
Företagets egna önskemål om
att utveckla eller undersöka
något ligger till grund för
samarbetet med studenterna
Prospekt

1
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En uppdragsbeskrivning
formuleras
Matchning
Uppdraget marknadsförs till
studenter
Studentkontakt
Om studenterna tycker att
uppdraget är intressant tar de
kontakt med företaget för en
fortsatt dialog kring upplägget
Genomförande av
studentprojekt
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Studenterna genomför sitt
uppdrag under 10 till 20 veckor.
Leverans
Studenterna presenterar sitt
resultat för företaget
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…hjälper till med att
identifiera företagets
behov och forma
uppdraget till
studenterna
…skriver en
uppdragsbeskrivning
utifrån företagets
önskemål
…lägger ut uppdraget
på www.xjobb.nu där
studenter över hela
landet letar efter
intressanta
examensuppdrag
…marknadsför
uppdraget direkt mot
aktuella högskolor
och utbildningar
…hjälper till att skapa
kontaktytor mellan
företaget och
studenterna
…ordnar tillfälligt
boende på orten och
reseersättning åt
studenterna
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9 En frågeställning eller ett problem
analyserat
9 Tillgång till någon med kunskaper i ämnet
och som med nya ögon och idéer kan ta sig
an uppdraget
9 Möjlighet att marknadsföra sin verksamhet
och träffa morgondagens medarbetare
9 Naturliga kontakter till högskolor och
universitet

Vad är ett
exjobb?

De flesta studenter skriver i slutet av sin
utbildning ett examensarbete. Det är ett
självständigt arbete där studenten får
tillämpa de kunskaper de fått genom sin
utbildning. Examensarbeten finns på
olika nivåer och kan omfatta 10-20
veckors heltidsstudier och resulterar i en
rapport.

