Välkommen till Bergsskolans

ARBETSMARKNADSDAGAR
PROGRAM
Onsdag 6 februari - Kontakt med Bergsskolans studenter på Folkets hus
08:00-09:00 Monterbygge och frukost
09:00-12:00 Företagspresentationer
Företagens presentationer (max 15 minuter) sker i form av en ”speed-dating”.
Studenterna delas in i små grupper. Grupperna roterar sedan mellan montrarna. I varje monter sker
en presentation som bör innehålla:
-

En kort presentation av företaget
Vad en ingenjör respektive tekniker kan arbeta med hos er t.ex. ”En dag på jobbet” eller ”hur
jag fick delta i eller leda ett projekt”
Hur ser karriärmöjligheterna ser ut
Möjligheter till sommarjobb och exjobb
Frågor

Blir det en intressant diskussion så går det bra att avvika från presentationen, bara tidsramen hålls.
Det kommer även att bjudas på fika under förmiddagen.
12:00-13:00 Lunch
Lunchen ingår. Den serveras på en närliggande resturang. Maten är förbeställd, pricka av er mot en
lista.
13:00-16:00 Företagspresentationer
18:30-22:00 Middag
Middagen ingår och inleds med mingel som startar kl 18.30.
Själva middagen startar kl 19.15.
Middagen hålls i Folkets hus
Efter middagen håller studentkåren öppet hus i Bergmästargården.

Torsdag 7 februari - Guidade visningar för gymnasieelever på Bergsskolan
Program
09:00

09:30-11:30

Information i Aulan av Bergsskolans rektor om våra utbildningar.
Information av studentkåren om hur det är att studera på Bergsskolan.
Rundvandring i mindre grupper, under ledning av studenter från Bergsskolan. Eleverna
får träffa er företagare. Här kan ni berätta om er verksamhet, rekryteringsbehov och
karriärsmöjligheter.

PRAKTISKA FRÅGOR
Pris: 8000:- + 500:-/person
Anmälan skickas till susanne.jonson@bergsskolan.se
Ange i anmälan vart fakturan ska skickas.
Vi behöver ert svar absolut senast fredag den 11 januari 2019.
Innan ankomst
I år vill vi har en kort presentation av ert företag via text eller film så att våra studenter har en bra
förståelse över er verksamhet och kan ställa bra frågor. Inskickat senast 11 januari 2019.
Montrar och utställningsmaterial
Båda dagarna har företagen montrar för att visa sin verksamhet.
.
Yta som disponeras är cirka 2-3 m2. Bord och stolar finns.
Dag 1 är på Folkets hus, Viktoriagatan 8
Dag 2 är på Bergsskolan, Bergskolegatan 1
Adress för material som ni vill skicka i förväg är:
Bergsskolan
Bergsskolegatan 1
682 33 Filipstad
Antal deltagare mm
Vi önskar uppgifter från er om antal personer som vill ha:
- Frukost dag 1
- Lunch dag 1
- Middag
Ange deltagarnas namn. Ange även eventuella särskilda önskemål för maten som; gluten, laktos,
vegetarisk mat, etc. samt om ni deltager under båda dagarna.
Har ni några frågor eller funderingar, tveka inte att höra av er till oss på examen@bergsskolan.com
Hälsningar
Bergsskolans examensgrupp 2018-2019

BILAGA: LOGI
Vi rekommenderar följande alternativ:

Hotell Hertig Karl
Tel: 0590-60 77 77.
Hemsida: www.hotellhertigkarl.se
E-post: info@hotellhertigkarl.se
Nyrenoverat charmigt, 12 rum, centralt.

Hennickehammars Herrgård
Tel. 0590-60 85 00.
Hemsida: www.hennickehammar.se
e-post: hotel@hennickehammar.se
Konferenshotell av hög klass, ca 4 km från Bergsskolan.
Filipstad Motell
Tel. 0590-100 22
Hemsida: www.filipstadmotell.se
e-post: filipstadmotell@gmail.com
Lägenhetsmotell med rymligt boende. 8 möblerade lägenheter med
enkel standard i ett trevligt boende. Självhushåll. Linne och
slutstädning ingår i priset.
Kjortelgårdens turistboende
Tel. 0590-711 11, 070-573 03 55
Hemsida: www.kjortelgardensturistboende.se
e-post: pia.lindskog@live.se
Ett gemytligt nyrenoverat boende i en gammal anrik miljö mitt i
Filipstads centrum. 7 rum av varierande pris och storlek. Familjerum
och handikappanpassat rum finns.
Apotekargårdens Bed & Breakfast
Tel. 073-380 44 71
Hemsida: www.apotekargarden.com
e-post: apotekargarden@gmail.com
Centralt beläget i ett av Filipstads äldsta hus från 1700-talet. Består
av tre rum – två dubbelrum och ett familjerum. Charmigt,
gemensamt kök med vedspis. Gemensam wc/dusch.

