Skellefteå 2016-09-27

Anteckningar Marknadsföringsråd HING 160921
Plats

Telefon

Datum/tid

160921 kl 1000-1100

Deltagare

Roger Spets Vattenfall, Marlene Jonsson Mittuniversitetet, Lisa Hjelm Energiföretagen,
Lennart Johansson Umeå Universitet, Kersti Bergkvist Luleå Tekniska Universitet, Johan
Wennerholm Umeå Energi, Mats Andersson Energiföretagen
.

Delges:
1 Mötets öppnande
2 Föregående protokoll
Gicks igenom och lades till handlingarna..

3 Rapport antagningsläge.
MIUN ca 21 st. är registrerade.
UMU 28 st. är registrerade (22 män och 6 kvinnor).
LTU 19 är registrerade.
Totalt är 68 elever registrerade till första kursen + 5 omregistrerade. Ca 20% som har börjat
är kvinnor. Ca 50 % av eleverna kommer från ordet som ligger söder om Sundsvall.
Noterbart är att ca 25% av alla antagna söker sent, efter sista ansökningsdag. Detta är
generellt och inget som enbart gäller HING.

4 Marknadsföringsmaterial
UMU redovisade resultat från gjord nybörjarenkät. Denna visar att eleverna sökt sig till HING för att
man på något sätt fått höra att det är intressant att jobba som elkraftsingenjör. Man har hittat till
utbildningen genom universitetens hemsidor.
Energiföretagens kompetensanalys, som skall göras Q1 2017, bör vidarebefordras till universiteten att
användas som marknadsföringsmaterial. Universiteten kan också länka till Energiföretagens hemsida
och "Drömjobben finns här". Där finns personporträtt som kan locka till utbildningen.
Hur når vi nyanlända och lockar dessa att söka sig till utbildningen? UMU har en person som jobbar
med "Korta vägen" som kanske kan hjälpa till. Lisa får kontaktuppgifter till denna person från Lennart .

5 Välkomstmässa och mingel terminsstart hösten 2016
68 elever deltog på minglet och 7 st. företag fanns på plats för att svara på frågor om stort
och smått.
Den vanligaste frågan som eleverna ställde till företagsrepresentanterna var: Vad gör en
elkraftsingenjör?
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Energiföretagen har initierat ett arbete för att försöka klargöra och beskriva olika yrkesroller
bättre och detta kommer att kunna användas so marknadsföringsmaterial och i en
uppdaterad broschyr om HING.

6 Övriga frågor
Lennart informerade om en planerad exjobbsmässa i Umeå den 6/12. Tyvärr har det tidigare
år varit dåligt uppslutning från energiföretagen. Frågan lyftes om inbjudningar gått till rätt
personer på företagen. Mats åtog sig att kontrollera att företagen har "rätt" personer som
kontakter.
Inbjudan till mässan kommer att skickas ut inom kort.
Exjobb. Bra om eleverna själva har förslag på projekt att göra när dom tar kontakt med ett
företag.
UMU brukar göra uppföljning av exjobben och samla dessa i en folder. Denna kan företagen
få.
Per Hallberg kommer att lämna posten som programansvarig hos UMU. Bjarne Lindberg , som
hade uppdraget före Per, kommer tillbaks.
Informationsbroschyr från UMU om vad som gäller runt handledning skickas till Lisa som
jobbar med frågan för tillfället.
En fråga från eleverna i åk 3 att nytta Hingpengar till att anordna ex pizzakväll när åk 1 har
samlingsveckor lyftes på HING minglet. Marknadsföringsrådet sköt den frågan till
Utbildningsrådet. Roger tar upp frågan vid nästa möte,
Johan Wennerholm lyfte frågan om praktiklöner och ev. synkning mellan företagen. Denna
fråga hör dock inte hemma i detta forum utan måste tas på ex Norra Elnätgruppens möte.

7 Nästa möte
28/11 kl 1330-1430
2/2 kl 0900-1000
Vid pennan
Mats A
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