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BRONSPAKET
7 FEB 15 500KR

 Monteryta 3 x 1,5 m inkl. montermatta. Ni väljer själva plats!
 En företagsvärd under mässdagen
 Garderob, företagslounge och fri parkering
 Ett ståbord
 Trådlös internetuppkoppling och el, obs 1 uttag
 4 st. biljetter för frukost, lunch och fika
 4 st. biljetter till Campusmässans kvällsmingel
 Logotyp plus företagsprofil på universitetets karriärportal- CareerGate
 Exponering i mässans pdf-katalog*

SILVERPAKET
7 FEB 22 500KR

Allt som ingår i bronspaketet samt:
 Monterytan utökad till 4 x 1,5 m inkl. montermatta
 Ett utskick till riktad studentgrupp via universitetets karriärportal- 

CareerGate
 Företagslogotyp på promotionaffisch som exponeras på Örebro 

universitet inför mässan
 Möjlighet till förbokade kontaktsamtal(max 8 st. á 25 min) 
Tillgång till lokal för spontana kontaktsamtal

 Exponering i mässans pdf-katalog* (större exponering än för brons)

GULDPAKET 
7 FEB 35 000KR

Allt som ingår i brons- och silverpaketet samt:
 Monterytan utökad till 6 x 1,5 m inkl. montermatta
 Valfri föreläsning/workshop under mässdagen
 VIP-kväll hos er som marknadsförs via universitetets karriärportal 

CareerGate till riktad studentgrupp
 Aktivitet i samverkan med Örebro universitet före mässan
Annons i mässans pdf-katalog*(större exponering än för silver) 
Bildannons i mässguiden*

Då var det åter dags för den årliga omgången av Campusmässan vid Örebro universitet! 

Örebro universitet slår under en dag upp portarna för möten mellan nya potentiella medarbetare 
och nya eftertraktade arbetsgivare. Campusmässan är en av landets största arbetsmarknadsmässor 
där arbetsgivare och studenter får chansen att knyta nya kontakter på en naturlig mötesplats. Här 
skapas en arena för ex-jobb, praktikplatser och anställningar både under och efter studietiden.

Som arbetsgivare får du chansen att träffa studenter från alla våra 80 olika program. Oavsett om 
ni är med för första gången eller är en återkommande arbetsgivare finns här studenter för er. Det 
är dags att rekrytera morgondagens kompetens- innan någon annan gör det! 

Försäkra dig om en plats på Campusmässan 2018

-ANMÄL DITT FÖRETAG HÄR: ANMÄLAN TILL CAMPUSMÄSSAN

Sista anmälningsdag 15 december
*Efter sista anmälningsdag finns det inte längre möjlighet att komma med i tryckmaterial.
 Tryckt och digitalt material baseras på den information ni laddat upp i anmälningsformuläret.

ALLA PLATSER ÄR BOKADE

http://graduateland.com/sv/recruiter/signup/event/1536 
https://graduateland.com/sv/recruiter/signup/event/2055


Campusmässan är en arbetsmarknadsmässa som 
riktar sig till alla våra 17000 studenter på 
Örebro universitet. Under förra årets mässa 
deltog 135 utställare från olika delar av Sverige 
och Campusmässan besöktes av ca 6000 
studenter. 

Vi kan stolt berätta att över 80% av de som 
ställer ut på mässan väljer att komma tillbaka 
även nästkommande år.

Örebro universitet är minst sagt ett universitet 
på framkant och rankas bland världens främsta 
unga universitet. Sedan höstterminen 2016 
erbjuder Örebro universitet ännu ett eftertraktat 
program för våra studenter: 
Civilingenjörsprogrammet. Våra första läkare tog 
examen sommaren 2016 och detta är bara några 
få exempel!

Passa på, var med och rekrytera våra studenter 
under Campusmässan 2018! 

“Vi rekommenderar varmt andra arbetsgivare 
att delta i Campusmässan. Den utgör en naturlig 
mötesplats med framtidens arbetskraft och ger oss 
som organisationer en möjlighet att visa upp vår 
verksamhet.”

- Daniel Lindqvist,
Vice President Human Resources
Rocktec Division, Atlas Copco

“Det är inte bara arbetstagarna som be-
höver visa upp sig, det måste vi arbetsgivare 
också göra.”

-Mikael Löfstrand,
Regionansvarig Adecco Student

År 2017 anordnades Campusmässan för 
första gången i vår nya lokal Nova-huset 
och dessutom under två mässdagar. Efter en 
noga utförd utvärdering ändrar vi om i 
föregående koncept och erbjuder en mässa 
som pågår under en dag, den 7 februari 
2018. Vi kommer vara kvar i Nova och det 
betyder att våra utställningsplatser är 
begränsade i antal. Först till kvarn!
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