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Anvisningar till anmälan exjobbsdag 25 oktober, i Västerås
Sista anmälningsdag är den 11 oktober om du vill ge muntliga presentationer. För
enbart utställarplats gäller 17 oktober eller så länge platser finns.
Här hittar du förtydliganden till anmälningsfält som kan förorsaka osäkerhet.
(Förtydligandet ligger nedanför resp anmälningsfälts rubrik.) En * betyder att
uppgiften är obligatorisk.
Företag/Organisation *

Förtydligande: Inbegriper också kommun. Ett ”företag” kan göra fler anmälningar om det är olika
avdelningar/ sektioner, eller om ”företaget” vill ge fler än tre muntliga presentationer. Max tre (3)
examensarbeten/uppdrag per ämnesområde.
Bransch *

Förtydligande: Fritextfält. Skriv övergripande, exempelvis kommunal verksamhet, energisektorn,
byggsektorn, reklambransch, utbildning, nätverk …
Kontaktperson för‐ och efternamn, telefon och e‐postadress *

Förtydligande: Den person vi ska kontakta om oklarheter finns, och den vi skickar ytterligare
information till.
Antal deltagare *

Förtydligande: Behövs för att vi ska veta hur många fika som ska beställas. (Glöm heller inte att
avanmäla om ni blir färre/inte kommer.) Eventuell efteranmälan eller avanmälan görs direkt till
karriartorget@mdh.se.
Övriga deltagare för‐ oh efternamn /‐‐‐/

Förtydligande: Behövs för representationsredovisning.
Markera inom vilka områden uppdrag erbjuds *

Förtydligande: Flera val kan göras. (På hemsidan finns ett pdf-dokument med några exempel på
tidigare exjobb inom resp. ämnesområde.)
Önskar göra en muntlig 2‐minuters presentation/‐‐‐/ * (Svarsalternativ Ja/Nej)

Förtydligande: Det är viktigt att vi får veta om du/ni vill göra ge kortpresentationer av
uppdragen så att vi kan ta fram ett fungerande presentationsschema.
Om du markerar ”nej” kan du göra efteranmälan och garanteras tid för presentation till och med
kl. 12 den 11 oktober. (Mejla i så fall karriartorget@mdh.se.) Två minuter per uppdrag gäller om
inte annan information skickas ut. Anvisningar/mall till den muntliga presentationen hittar du
på Karriärtorgets webbsida för exjobbsdagen den 25 oktober;
http://www.mdh.se/samverkan/studentkontakt/exjobb/2.3779/25‐oktober‐2018‐vasteras‐1.65051

OBS! Företag som önskar ge muntliga kortpresentationer över sina uppdrag måste, för att vi
ska kunna ta fram ett fungerande presentationsschema, också fylla i resten av anmälan!
Ämnesområde uppdrag 1‐3; Endast svenska uppdrag
Förvalsfält och fritextfält

Förtydligande: Maximalt tre uppdrag per ämnesområde får presenteras. Har du/ni fler uppdrag
marknadsförs de i er utställningsyta. Avser anmälan flera ämnesområden kan du/ni fylla i
ytterligare en anmälan eller kontakta Karriärtorget.
Du måste alltid ange ämnesområde och kryssa i om presentationen/uppdraget endast avser
svenska. Detta så att vi får in er på rätt plats i presentationsschemat, och så våra utländska
studenter vet vad som gäller. OBS! Beskrivning och presentation ska ges på engelska för de
utbildningsområden som ges på engelska om du inte markerat endast svenska uppdrag.

Precisera med rubrik och/eller en kort beskrivning på vad uppdraget går ut på. Hjälp till hur
beskrivningen kan utformas finns på Karriärtorgets webbsida för exjobbsdagar
(i dokumentet Ämneslista med exempel på tidigare exjobb);

http://www.mdh.se/polopoly_fs/1.84103!/Menu/general/columncontent/attachment/amnesomraden_fo
rslag_exjobb_5.pdf

Har du flera frågor om anmälan kontakta Karriärtorget på 021-10 70 90. Om du inte når oss på telefon så kan du
skicka ett mejl till karriartorget@mdh.se med ditt telefonnummer så ringer vi upp.

