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Stöd/Anvisningar till muntlig presentation, 25 oktober, 2018
Dokumentet ger tips och anvisning till dig som markerat i anmälan att du vill ge muntlig
presentation över dina uppdrag under exjobbsdagen i Västerås. (Har du missat att markera det
kan du kontakta karriartorget@mdh.se senast 11 oktober så ser vi om vi kan erbjuda dig tid till
presentationen.)
Presentationerna görs efter ett fastställt schema och i kluster för respektive
ämnesområde. De ska vara en ”aptitretare” – vi vill ju att studenterna ska söka upp er på
utställarplats och ställa frågor och få reda på mer om er och era uppdrag.
Det här gäller:
o
o
o
o
o

Max 2 minuter/uppdragspresentation gäller.
Maximalt 3 uppdrag/ämnesområde får presenteras. (Har du fler uppdrag inom ett område
kan du nämna det och sen berätta om dem på din utställarplats.)
Söker man exjobbare inom flera ämnesområden är det önskvärt att presentationer
fördelas mellan dessa. (På så sätt når man fler studentgrupper).
Viktigt att alla håller tiden så att alla hinner ge sina presentationer!
Powerpoint eller annat presentationsstöd kan användas. Då gäller:
 att max fem (5) bilder får användas. (Har man två uppdrag inom samma
ämnesområde kan ytterligare två bilder läggas till.)

att senast 22 oktober, kl. 10.00 ska underlag ha inkommit till MDH
karriartorget@mdh.se om du skickar presentationerna i förväg.
(Du kan också ta med presentationen till exjobbsdagen på en usb-sticka, men då är det viktigt


o

att du ser till att den laddats över till rätt eventdator i god tid innan dagen börjar då ingen tid för
datorskifte finns.)
att presentationen döps enligt följande:

[företagsnamn_ämnesområde_presentatörens.namn]
Eftersom tiden är begränsad är ett tips att du planerar innehållet efter den förutbestämda
struktur/mall du hittar nedan:
1) En mening där du uppger ditt namn, företagets namn och hemort, samt vilken
bransch eller sektor ni är verksamma inom.
2) Var uppdraget ska genomföras och inom vilket ämnesområde (se exemplen i dokumentet
Förslag på ämnesområden som finns att hämta via
http://www.mdh.se/samverkan/studentkontakt/exjobb/2.3779/19-oktober-2017-eskilstuna-1.66148)

3) Kortfattad beskrivning av uppdraget
4) Finns tid över så säg något om de kvalifikationer eller önskemål ni har på
uppdragstagaren (ofta görs examensarbeten parvis).

STÖD TILL/EXEMPEL PÅ PRESENTATIONENS UPPLÄGG:
Jag heter [fyll i] och kommer från [arbetsgivarens namn] i [ort]
[Vi] är verksamma inom [bransch/sektor].
Vi har (ett) uppdrag inom [ämnesområde]
Uppdraget går ut på [kort beskrivning]
Vi förväntar oss att de som åtar sig arbetet kan [fyll i]

Har du frågor om presentationerna kontakta Karriärtorget på 021-10 70 90, eller skicka ett
mejl med dina kontaktuppgifter till karriartorget@mdh.se så ringer vi upp.

