Skellefteå 2016-11-28

Anteckningar Marknadsföringsråd HING 161128
Plats

Telefon

Datum/tid

161128 kl 1330-1430

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. 19 st är registrerade åk1, inga uppgifter på åk 2 och 3.
UMU 28 st. är registrerade åk 1, 14 åk 2 samt 11 åk 3
LTU 19 st är registrerade åk 1, 12 åk 2 samt 11 åk 3.

4 Marknadsföringsmaterial
HING- broschyr är uppdaterad. Den kommer att finnas både tryckt och på webb. På webben
kommer det också att finnas en Exjobbsguide över utförda exjobb , som inspiration för både
företag och studenter.
Vissa justeringar behövs i guides textmaterial och universiteten skickar inspel till Lisa. Hur
det är runt sekretespolicys o.dyl kollas också upp av Lisa.
Den planerade exjobbsmässan för HING studenterna ställs in och blir ett seminarium i
stället. Tre företag deltar och under ca 20 minuter berättar om hur det är att göra exjobb
hos dom.
För att branschföreningen ska kunna hjälpa elever som har svårt att hitta exjobb med
kontakter ,vore det bra om programansvariga skickade in listor var elever i åk 3 finns. Då kan
vi i ett tidigt skede berätta för tänkbara företag att det finns HING -studenter i deras
stad/samhälle. Eleverna har dock alltid ett eget ansvar att hitta exjobbet.
Många av energiföretegen är bra på att göra aktiviteter för studenterna som inte
universiteten vet om. EF försöker få in information om vilka aktiviteter som görs och skickar
till universiteten.
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6 Övriga frågor
Umeå Universitet har presenterat ett ej sammanställt material för Lisa gällande studenter
som tog examen 2016. 100 % har fått arbete, tre av dessa inte inom elkraft. Mycket bra
siffror.

7 Nästa möte
2/2 kl 0900-1000
Vid pennan
Mats A
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