Invitasjon til bedriftspresentasjon
Volvox & Alkymisten er linjeforeningen for realfagstudenter fra kjemi-, biologi- og
bioteknologistudiene ved NTNU. Studieprogrammene omfatter både bachelor- og
masterstudier. Med en masteroppgave på 60 studiepoeng sitter mange av våre studenter
på spisskompetanse innen sine fagområder som skiller dem fra den tradisjonelle
sivilingeniørutdanningen ved NTNU.
Våre studenter kan spesialisere seg innenfor:
















Celle- og molekylærbiologi
Fysiologi
Bioteknologi
Marinbiologi og akvakultur
Økologi, evolusjon, etologi
Miljøtoksikologi og forurensningskjemi
Naturressursforvaltning
Biokjemi
Naturmiljø-og analytisk kjemi
Organisk kjemi
Strukturkjemi
Fysikalsk- og kvantekjemi
Biokatalyse
Beregningsbasert biologi
Systembiologi

Mange realfagstudenter går gjennom store deler av utdanningen uten å vite helt hvilke
muligheter næringslivet har å tilby. En presentasjon fra deres bedrift kan derfor være
avgjørende for at studentene velger nettopp deres bedrift når de er uteksaminert. En del
studenter velger også å skrive masteroppgaver for/hos bedrifter.

Med andre ord er en bedriftspresentasjon en glimrende anledning til å rekruttere!
En bedriftspresentasjon går ut på å fortelle om deres virksomhet, hvilke arbeidsoppgaver som
venter en nyutdannet i bedriften, og andre jobbrelaterte emner som kan interessere
studentene. Mange studenter er også interessert i å vite hva slags fag/emner de bør velge
dersom de ønsker en karriere i deres bedrift.
Vanlig prosedyre for en bedriftspresentasjon er:
• Bedriften presenterer seg i form av et foredrag
• Evt. Bespisning og mingling i etterkant av presentasjonen
Foredragene holdes ofte på kveldstid, i et lokale som dere selv leier eller i et av auditoriene
på Gløshaugen, NTNU. Vi organiserer alt dette, ved mindre bedriften ønsker å gjøre det selv.
Det er anbefalt å avslutte presentasjonen med mingling med mat og drikke, som dekkes av
bedriften. Dere får da mulighet til å komme i direkte kontakt med studentene. Studentene er
som regel også interesserte i å kunne stille spørsmål direkte til dere om bedriften. Da er en
slik organisering av kvelden ideell.
Organisering
Vi i bedriftskomiteen organiserer alt det praktiske rundt presentasjonen, etter ønske fra dere.
Vi kan stille med lokaler med PC, projektor og mikrofon, og lokale for bespisning dersom det
er ønskelig. Eventuelt kan vi reservere annet lokale for dere. Alt dere trenger er å møte opp
med en/flere representanter og en presentasjon. Still gjerne opp med f.eks. én erfaren
representant som vet mye om bedriften, og én nyansatt som kan fortelle om hvordan det er
å være ny.
Pris 5000.- pluss evt. utgifter for mat og drikke.
Vi sørger for markedsføring av arrangementet gjennom informasjon i forelesninger, på vår
hjemmeside, mail til foreningens mailingliste og oppslag på oppslagstavler rundt om på
universitetet. Dersom det er ønskelig kan vi også invitere andre studieretninger, slik at dere
får presentert dere ovenfor de studentene som dere finner aktuelle.
Vi håper at dere finner tilbudet om profilering blant fremtidige arbeidstakere interessant, og
setter av tid til et besøk hos oss på Gløshaugen. Ta gjerne kontakt dersom dere har spørsmål
angående opplegget.
Med vennlig hilsen
Sigrid Ruyter Smolan
for bedriftskomiteen, Volvox & Alkymisten.

