Om Oss

IN Digitalt 2020
25. August - på jobbmesse.no

“Der du knytter de relevante kontaktene”
Påmelding

Om Oss

IN inviterer til digital
karrieredag!

Grunnet situasjonen rundt COVID-19 har IAESTEs

Her vil deres bedrift få en digital stand på jobbmesse.no med

Næringslivsdager samarbeidet med jobbmesse.no om å

mulighet for å holde videosamtaler samt å utveksle

gjøre karrieredagen vår digital. Med over 30 års erfaring

meldinger med studenter. Det er også mulig å motta CV-er og

innenfor arrangering av karrieredager rettet mot teknologi og

ta kontakt med de studentene dere er ute etter.

realfagsstudenter stiller vi med et spektrum av relevante
studenter fra NTNU Gløshaugen. Det vil også være mulighet

Vi håper å se deg der!

for studenter fra andre universitet å delta.

IN Digitalt er planlagt ved NTNU tirsdag 25. august
Her kombinerer vi 30 års erfaring med å arrangere næringslivsdager med et nytt innovativt opplegg som setter deg i direkte kontakt med de relevante studentene.
Vi tilbyr:
• Egen stand på jobbmesse.no
• Tilgang til auditorium for direkte eller forhåndsinnspilte presentasjoner
• En teknisk rådgiver fra jobbmesse.no
• Sponset, målrettet promotering i sosiale medier
• Mange studenter fra 1. til 5. klasse innenfor relevante studieretninger

Påmelding

Om Oss

Priser
Prisene er ekskludert MVA.
Begge pakker er annonsefrie.

Gullpakke:
NOK 12 000

Sølvpakke:
NOK 10 000

• E-post

• E-post

• Chat

• Chat

• Video

• Video

• Vidoesamtaler

• Vidoesamtaler

• Auditorium

• Auditorium

• Hjelp av tekniker utenfor vanlig arbeidstid

• Hjelp av tekniker innenfor vanlig arbeidstid

• Flere resepsjonister

• Flere resepsjonister

• Ubegrenset brukerkonto

• Flere brukerkonto

• Statistikk

• Statistikk

• Søk i burkerdatabasen
• Promotering på jobbmesse.no
• Interne webinarer
• Premium stand
• Finner matchende kanidater

Påmelding

Påmelding og tillegstjenester
Knappen over tar deg videre til påmeldingsskjema. Vi håper å se dere der!

Tillegstjenester:
Ønsker dere noe ekstra, ta kontakt for pris.

For startup-bedrifter gir vi 40% avslag for IN Digitalt.
Om Oss

Påmeldingsfrist:
Påmeldingsfristen for IN Digitalt er 1. juli 2020.

Spørsmål?

Name *

Vi varer med med glede på spørsmål. Fyll ut skjema til høyre eller benytt

First Name

kontaktinformasjon under.
Email *
ink@iaeste.no
+47 940 52 130
Studentsamskipnaden i Trondheim

Message *

7034 Trondheim

Send

Last Name

Om Oss

Universitet

Bedrift

Student

Internship hos dere

IAESTEs Næringslivsdager

Bli medlem

IAESTE på campus

Internship i utlandet

