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Wälkommen!

Warmt Wälkomna till årets W-dag, ekosystemteknik-
sektionens arbetsmarknadsdag! Detta årliga fenomen 
är till för att inspirera till nytänkande och upplysa kring 
framtida arbetsmöjligheter för ekoister. Mingla och 
knyt kontakter med potentiella arbetsgivare, ta del av 
en lyxig (gratis!) brunch på morgonen och varva ner 
med en gemensam Pub arrangerat av sexet!

För att riktigt komma i stämning till torsdagens 
mässa kommer hela Weckan fyllas med inspirerande 
lunchföredrag. Passa på att ta del av så mycket som 
möjligt! 

Denna broschyr kommer att guida dig igenom 
utbudet, så håll hårt i den till sista föreläsningen på 
fredag. 

AKG önskar en riktigt trevlig och givande Wecka!
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Brunchen sponsras av:

På Sularpsfarmen kan ni köpa 
ekologiskt och närproducerat till 

vettiga priser! Välkommen till en annorlunda upplevelse! 
Sularpsängen 113, 247 91 Södra Sandby, öppettider Mån-Sön 10-19 

På vårt café kan du avnjuta 
en fika i rustik miljö. Alla 
våra bakverk kommer direkt från vårt eget bageri.
S:t Jakobs Stenugnsbageri, Klostergatan 9

På Barista är kvalitet & etik i fokus, med 
Fairtrade & eko mat & dryck, kaffe, 
mackor, sallader, smoothies & bakverk. 
Fika med vårt Stammiskort & få 10-20% rabatt & vi bjuder på 
skolmat – i Etiopien. Vid Ideon, Scheelevägen 15
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Weckans föredrag

Måndag, 16/2: 

VentureLab hjälper studenter vid Lunds Universitet att utveckla 
och förverkliga sina idéer. Vi vill att idéer ska bli verklighet 
och möjliggöra för studenter att praktiskt testa sig fram. För 
att inspirera anordnar vi workshops, event och föreläsnigar. Vi 
stödjer dig med idéutveckling, information kring företagande 
och erbjuder även gratis kontorsplats.

Vi kommer hålla en inspirationsföreläsning om spännande 
studentidéer som startats hos oss och vi kommer 
också under föreläsningen tillsammans genomföra en 
idégenereringsworkshop. Kom med dina idéer och tankar så 
kan vi direkt rekommendera ett nästa steg mot att förverkliga 
din idée.

Under Weckan kommer ett antal föreläsningar 
hållas, missa inte chansen att ta del av dessa! Vissa 
föreläsningar bjuder på mat och fika, vid de andra är 
de viktigt att ni skyndar er att komma på plats, så att 
föreläsningarna inte störs. All info kommer sitta på 
turkosa anslagstavlan

Alla föreläsningar sätter igång klockan 12:15 Prickprick!
För att få mat och garanterad plats krävs anmälan, se 
wekobrevet.

Plats: Medelas på turkosa     Tid: 12:15
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Onsdag, 18/2: Filmlunch med JämU
Plats: KC:G     Tid: 12:15    Bjuds på fika!

Kom och mys med JämU på onsdag lunch! Vi kommer att 
visa en kortfilm som heter ”Opposite Opression” som på ett 
tankeväckande sätt vänder på rollen som offer och förövare. 
Efter filmen hinner vi med lite diskussion där vi tar upp hur och 
varför folk blir trakasserade samt hur vi kan motarbeta det. Vi 
bjuder på fika utanför salen!

Torsdag, 19/2: Medelas inom kort!

Fredag, 20/2: Studierådet presenterar
Plats: KC:H och I     Tid: 12:15    Lunch till anmälda!

Studierådet på w-sek anordnar ett lunchföredrag med Yuliya 
Voytenko under Weckan. Hon kommer föreläsa om New 
value creation models for sustainable living, t.ex. bilpooler, 
klädbibliotek, farmer’s market och andra coola grejer. 
Föredraget kommer hållas på engelska. Yuliya jobbar som 
forskare på IIIEE som hör till LU.

Tisdag, 17/2:

BERAS International works with agriculture and food systems 
that can feed the world while strengthening the carrying 
capacity of our ecosystems and preserving biodiversity for 
future generations. Our goal is to transform the agriculture and 
food systems to be part of the solution instead of the problem. 
Welcome!

Plats: KC:G     
Tid: 12:15



IAESTE är en internationell ideell organisation som arbetar 
med att förmedla avlönade praktikutbyten världen över 
De flesta av våra internships finns inom tekniksektorn, det 
naturvetenskapliga området eller på arkitektkontor, men 
bredden är större än så. Vi bedriver verksamhet i över 80 
länder i alla världsdelar. Sedan starten 1948 har över 350.000 
studenter fått chansen att åka på utvecklande utbyten genom 
IAESTE. 

Varför ska du besöka oss på W-Dagen?
Kom och snacka med oss på W-Dagen för att få reda på hur 
du kan åka utomlands för att jobba på ett teknikintensivt 
företag redan till sommaren! Vad sägs om att bo utomlands till 
sommaren och samtidigt få betalt?

Kontakta oss
Namn: Jens Bodelsson
Mobil: 070 361 98 97
Mail: iaestelklund@gmail.com
Hemsida: www.iaeste.se samt www.iaeste.org
Gilla oss på facebook: IAESTE Lund



VA SYD levererar friskt dricksvatten, renar avloppsvatten och  
har hand om avfallshantering åt mer än en halv miljon människor.  
Vi uppmuntrar dig till att dricka kranvatten, sortera dina sopor  
och tänka på vad du spolar ner i avloppet. Tillsammans bidrar  
vi aktivt till en hållbar samhällsutveckling. För miljön, nära dig.

för miljön, nära dig

Vi behövs alltid
      - och du behövs här

Vi erbjuder 
sommarjobb

 examensarbete
karriärmöjligheter

VA SYD 

Växel 040 - 635 00 00 

E-post kund@vasyd.se 

vasyd.se/student



Lyckans ost får bara 
ätas av den med bra 
kontakter.

En framgångsrik karriär bygger inte på tur. Goda  
kontakter däremot, är ovärderliga. Därför har vi 
skapat Mentornätverket. En plats för nya kontakter, 
personlig utveckling och erfarenhetsutbyte på webben. 

vision.se/mentornatverket



www.sodra.com

Vi växer tillsammans
Södra är ett företag som är fullt av dynamik, möjligheter och växtkraft. Här möts tekniker, 

kemister, jägmästare, skogsmästare, ekonomer och många andra yrkesgrupper.  

I mötena mellan medarbetare, marknader och kunder uppstår hela tiden nya möjligheter 

till utveckling.

All vår verksamhet utgår från den växande skogen. Virket är själva förutsättningen 

för vår industriella verksamhet. Södra är i dag ett av de ledande företagen i världen för 

tillverkning av pappersmassa. Vi tillhör Sveriges främsta producenter av trävaror och 

trähus och är en av Skandinaviens ledande tillverkare av interiörprodukter i trä. Vi är 

också Sverige-ledande på biobränsleområdet.

Vi arbetar långsiktigt, är lyhörda för våra kunders önskemål och har höga ambitioner när 

det gäller våra medarbetares utveckling.

Södra – ett företag som fortsätter växa in i framtiden.





Brinner du också för vatten?
Välkommen till vår monter!

010-490 97 00  |  INFO@NSVA.SE  |  WWW.NSVA.SE   |  facebook.com/nsvaab

Rent vatten.
Ett jobb för livet. 

Branschdagen - tidning.indd   1 2013-02-04   17:50:50



Du betalar bara 100 kronor för medlemskapet.
Du betalar bara en gång och det gäller oavsett vad eller hur länge du pluggar. För 100 kro-
nor får du förmåner och tjänster till ett värde av tusentals kronor. Vad sägs om en förmån-
lig hemförsäkring, rabatt på tidningar, elektronik, resor och exklusiva inbjudningar till några 
av Sveriges bästa föreläsare? En superdeal för dig som student med begränsat budget.

Någon att fråga om allt. Nästan i alla fall.
Vi kanske inte har superkoll på the Kardashians, men när det kommer till arbetsliv och 
karriär kan vi det mesta. Osäker på vad som är normalt på sommar- eller extrajobbet?  
Vi vet. Hur ett bra cv ser ut och vad du kan begära i ingångslön? Inga problem. 

Vi är störst. Och det tjänar du personligen på.
Unionen är Sveriges största fackförbund för tjänstemän i det privata arbetslivet. På svens-
ka betyder det att de flesta ingenjörer, ekonomer, jurister och chefer som inte jobbar inom 
kommun eller landsting väljer att bli medlemmar hos oss*. Och ju fler vi blir, desto bättre 
blir det. Att vara många är liksom hela poängen med facket. Det betyder också att vi finns 
nästan överallt i svenskt arbetsliv. Därför har vi grym koll, oavsett var du hamnar. 

Vi har de bästa examenspresenterna.
När du tar examen och uppdaterar ditt Unionenmedlemskap till yrkesverk-
samt betalar du bara 100 kronor i medlemsavgift första året. Tack vare vår 
NY PÅ JOBBET-RABATT sparar du upp till 2 600 kronor (ord. medlemsavgift 
är ca 2 700 kronor). När du uppdaterar ditt medlemskap kvalificerar du 
dig dessutom för vårt LITTERATURSTIPENDIUM. Skicka in dina gamla 
kvitton för kurslitteratur eller annat kursmaterial, så ger vid dig över 
3 000 kronor för dina utlägg. Varför? Eftersom kunskap och kompe-
tens är något av det viktigaste vi vet här på Unionen. 

BLI MEDLEM IDAG OCH FÅ KRAFTER UTÖVER DET VANLIGA UNDER HELA STUDIETIDEN.  

Fyra smarta skäl att bli 
studentmed
Fyra smarta skäl att 
studentmed
Fyra smarta skäl att 

lem i vår.
Fyra smarta skäl att 

lem i vår.
Fyra smarta skäl att 

Bli medlem idag och läs mer på
unionen.se/student

*Unionen organiserar bara medlemmar som jobbar på privata företag och organi-
sationer, eftersom det är det vi kan bäst och där vi förhandlar fram anställnings-
villkoren. För kommun och stat finns våra systerförbund Vision och ST.



På Sweco samverkar ingenjörer, arkitekter och miljöexperter för 
att bidra till ett säkrare, mer miljövänligt och växande samhälle. 
Resultatet är ett hållbart samhälle, med bättre luft och renare 
vatten, vackra och ändamålsenliga bostäder och arbetsplatser, 
effektiva trafiklösningar, säkrare och renare energi samt lönsammare 
industri. Sweco har en nyfiken, vänlig och stolt företagskultur som 
grundar sig på engagemang och ansvar och att vi är vidöppna 
för nya idéer, människor och utmaningar. Vi är ett framgångsrikt 
och lönsamt företag med en affärsmodell som bygger på att så 
många som möjligt inom företaget ska vara direkt involverade i 
arbetet med kundens projekt. På vår hemsida finns information om 
möjligheterna till praktik och ex-jobb, liksom vårt Traineeprogram.



Miljöbron Skåne är en ideell förening som förmedlar miljö och 
hållbarhetsprojekt mellan företag och studenter, för att ge studenter 
möjlighet att komma ut i näringslivet och använda sina teoretiska 
kunskaper i verkliga case. På så sätt kan du som student få relevant 
arbetslivserfarenhet, kontakter ut i näringslivet och en möjlighet att 
bygga på ditt CV redan under studietiden. 

Miljöbron förmedlar dels examensarbeten på kandidat- och 
masternivå samt kortare uppdrag som går att genomföra under hela 
studietiden. Projekten kan till exempel handla om energilösningar, 
avfallsfrågor, kemikalier, vattenproblematik, hållbart byggande, 
beteendemönster och produktutveckling.
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Massor av möjligheter!

* Kommer ej på mässan

Här i tabellen nedanför kan du se vilka företag och  
organisationer  som erbjuder vilka möjligheter för  
studenter gällande traineeplatser, sommarjobb, 

praktik-platser och examensarbete.

Företag Trainee-
platser?

Sommar-
jobb?

Praktik-
platser?

Examens-
arbete?

Eon

IAESTE

Miljöbron 
Skåne

NSVA

Södra*

Sweco

Unionen

VA SYD

Vision
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Intervjuer
Namn: Alexander Aronsson
Examensår: 2011
Inriktning:Tekniskvattenresurslära
Nuvarande anställning: A-ingenjör på avdelningen för VA-
samferdsel, Norconsult AS, Sandvika (Oslo)

Kan du beskriva dina arbetsuppgifter?
Arbetsuppgifterna kan variera 
väldigt mycket, helt beroende av 
vilka projekt man jobbar med för 
stunden. Tidigare jobbade jag med 
detaljprojektering av VA för nya 
Terminal 2 på Gardermoen flygplats. 
I projektet jobbade jag mycket i CAD 
för att designa den nya tekniska 
infrastrukturen för flygplatsen, men 
stora delar av dagen gick också åt 
till att koordinera tekniska lösningar med andra fackområden så 
som: VVS, elektro, bygg, geometri, geologi etc. I det projektet 
bestod arbetsuppgifterna i att finna smarta tekniska lösningar 
för hur anlägget best skulle kunna byggas, så det var mycket 
mer byggtekniskt än vad man läste på eko. Nu jobbar jag 
med projekt för Oslo kommun där stora industristadsdelar ska 
transformeras till bostadsområden. Man önskar att stadsdelarna 
ska klimatanpassas med mycket blå/grön struktur. I projekten 
ska bäckar som blev lagda i kulvertar på 50- och 60-talet 
öppnas upp igen och integreras i stadsbilden. Nu jobbar jag 
mycket med bl.a. modellering och översvämningsberäkningar 
på de nya bäckarna samt är med och planerar utformningen av 
stadsdelarna, vilket är väldigt roligt och spännande. 
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Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig?
En typisk arbetsdag börjar med att jag anländer jobbet, tar 
mig en kopp kaffe och läser igenom mina mail. Sen brukar alla 
planer för dagen snabbt omkullkastas för att det har uppstått 
en eller annan kris på en eller annan byggplats som måste 
lösas innan man kan fortsätta med planerna man egentligen 
hade. Den oförutsägbarheten och tempot som krävs i jobbet 
tycker är väldigt kul och gör att det blir stor variation på 
dagarna. Annars är en typisk arbetsdag en blandning av 
möten, projektering/planering av nya projekt samt uppföljning 
av projekt som är under byggnation. Man har stor frihet i att 
själv forma sin arbetsdag under veckans gång.
 
Har du haft några tidigare anställningar efter 
examen?
Nej. Mitt jobb på Norconsult var det första jag fick. För tiden 
har jag två gamla ekoister som kollegor, men som mest var vi 
faktiskt 5 från eko i min avdelning på ca 20 stycken.
 
Vad tog du med dig av utbildningen?
Att man inte ska vara rädd för nya utmaningar. Är det något 
du inte kan, är det bara till att lära sig. Utbildningen slutar inte 
med jobbet, utan fortsätter hela tiden. Med utbildningen så lär 
man sig att lära snabbt, se helheten i ett problem och självklart 
problemlösning.
 
Vad har vi blivande civilingenjörer att se fram emot?
Av alla mina vänner från min klass finns det inte två personer 
som har precis samma jobb, utan det är stor spridning på 
både arbetsområden och arbetsuppgifter. Ni kan se fram 
emot att ni är eftertraktade på en extremt bred front och att 
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ni är väldigt fria till att forma er framtid efter eget önskemål. 
Så stor frihet som ekoister faktiskt har tror jag inte andra 
civilingenjörsutbildningar har.
 
Slutligen, har du några tips till dagens eko-studenter?
Ta chansen och studera utomlands! Det är en unik möjlighet 
till fantastiska erfarenheter och upplevelser. Dessutom är det 
helt sinnessjukt roligt. 

Lycka till!
Alex

Kan du beskriva dina arbetsuppgifter?
Arbetar som konsult för ett miljö-tek-
nikföretag. Jag arbetar huvud-sak-
ligen inom tre områden; vatten, mil-
jötillstånd och förorenad mark. Inom 
området vatten genomför jag allt 
ifrån skrivbordsutredningar till labo-
rativt arbete. Exempel på uppdrag 
kan vara utredning av bästa möjliga 
reningsteknik eller utredning av påverkan på exempelvis ett 
vattendrag. Inom området miljötillstånd ingår framförallt fram-
tagande av miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) och ansökan 

Namn: Ola Fängmark
Examensår: 2006
Inriktning: Vattenresurshantering m.m. (läste 4:e året i
Kanada)
Nuvarande anställning: Miljökonsult på Envix Nord AB
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om tillstånd enligt miljöbalken. Slutligen arbetar jag med prov-
tagning, riskbedömningar och saneringsåtgärder inom området 
förorenad mark.

Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig?
En typisk arbetsdag börjar med en kopp kaffe framför datorn, 
där jag går igenom nya mail. Därefter arbetar jag i de uppdrag 
vi för närvarande har. Huvuddelen av arbetet sker framför 
datorn och en stor del av tiden går åt till att författa rapporter. 
De uppdrag som inte utgör rutinuppdrag löses ofta i grupp, 
där vi gemensamt hittar lösningar på kundens frågor. Nästan 
varje dag gör jag någon form av ekonomisk avstämning för att 
se hur mycket tid som arbetats upp och hur mycket som finns 
kvar av budget. Det blir även någon sväng förbi vårt laborato-
rium för att titta till pågående undersökningar, eller iscensätta 
nya utredningar. En del av dagens tid går åt till att besvara 
förfrågningar, d.v.s. lämna anbud på förfrågningar, från kunder.

Har du haft några tidigare anställningar efter exa-
men?
Ja, åtta år på WSP.

Vad tog du med dig av utbildningen?
Sättet att tillgodogöra sig information, sättet att lösa problem 
och förmågan att kritiskt granska andra slutsatser.

Vad har vi blivande civilingenjörer att se fram emot?
Ett varierande arbete med möjlighet att göra skillnad.

Slutligen, har du några tips till dagens eko-studenter?
Civilingenjörer kommer alltid att efterfrågas och låt inte din 
specialisering begränsa dina utbud på jobbmarknaden.
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TÄVLING!
TA CHANSEN! Bli utnämnd till årets mest aktiva 
WECKO-aktivist och samla stämplar på de föredrag 
som erbjuds under WECKAN!

Se till att gå på så mycket spännande under WECKAN som 
möjligt och stämpla varje event så kan det bli JUST DU som 
får äran att bära titeln årets WECKO-aktivist 2015! 

Broschyren lämnar du in på det sista lunchföredraget fredagen den 20:e 
februari och vinnaren dras vid den Turkosa anslagstavlan på lunchen 
måndagen efter. Ett hemligt pris utlovas till vinnaren, HEJA ER!

Måndag, Venturlab

Tisdag, Beras implementation

Onsdag, Filmlunch med JämU

Torsdag 

Fredag, SRW



21

I år är det åter igen dags för W-sektionens att dela ut det 
pedagogiska priset! Priset instiftades för bara några år sedan 
och dess syfte är att uppmärksamma god pedagogik på vårt 
program. Utmärkelsen kommer att tilldelas en föreläsare samt 
en övningsledare/labbhandledare för deras insatser under det 
senaste året. 

Dessutom kommer årets ekoprofil att tillkännages. Detta är en 
utmärkelse som uppmärksammar en person/grupp som varit 
god ambassadör, dvs  någon som har förmågan att inspirera 
och engagera andra eller på annat sätt lyckas sprida ljus över 
W-sektionen. 

Det är studenterna på programmet som nominerar kandidater 
till utmärkelserna och utifrån deras nomineringar har 
pristagare utsetts. Under W-dagens Business pub kommer det 
tillkännages vilka som har kammat hem priset i år!

Pedagogiska priset

W-sektionens pedagogiska pris tillkännages på W-dagens pub.




