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Warmt wälkommen till W-dagen 2016, ekosystemtekniksektio-
nens egen arbetsmarknadsdag! Detta årliga fenomen finns 
till för att inspirera till nytänkande och upplysa kring framtida 
arbetsmöjligheter för ekoister. Det är även meningen att det ska 
ge er möjligheten att mingla och knyta kontakt med potentiella 
arbetsgivare. 

På morgonen får ni dessutom ta del av en lyxig (gratis!) brunch 
och efter mässan får ni varva ner med en gemensam pub, båda 
arrangerade av vårt eget fantastiska sexmästeri! Missa inte 
heller lunchföredraget, där alla föranmälda får både mat och en 
inspirerande föreläsning med Veg Tech!

Inför mässan vill AKG gärna ge dig lite tips för att du ska få ut så 
mycket som möjligt. Att vara påläst om företagen är en bra idé 
och att förbereda frågor du kan ställa underlättar ytterligare för ett 
bra utbyte. Fundera redan i förväg på vad du är mest intresserad 
av och var inte rädd för att fråga om kontaktuppgifter hos 
företagen. Denna broschyr kommer guida dig igenom dagens 
utbud, så håll hårt i den! Och glöm inte att njuta av dagen och 
vad den har att erbjuda, den är trots att till för just dig på eko och 
är vår alldeles egen sektionsdag!

AKG önskar alla ekosar en supertrevlig och givande W-dag!

Wälkommen!



2

W-dagen
9:00

Brunch
10:00 Mässan

Öppnar

11:00

12:00

Lunchföredrag
13:00

CV fotografering

14:00

15:00 Mässan
Stänger

Bussinesspub



3

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 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

W-dagen sponsras också av:

    Lunchföredrag med

Under W-dagen kommer Veg Tech, en av nordens ledande leverantörer 
av vegetationsteknik, ha lunchföreläsning! Deras produkter, såsom till 
exempel gröna fasader & tak samt flytande våtmarker, behövs för att 
skapa det hållbara och gröna samhälle vi alla drömmer om. Företaget 
har sitt huvudkontor i Vislanda och dotterbolag i alla våra nordiska 
grannländer. Så om du är intresserad av ett europeiskt företag som jobbar 
dagligen med att göra världen grönare, är detta en lunchföreläsning du 
inte vill missa. Alla som föranmält sig till lunchföredraget garanteras plats 
och bjuds på smaskig lunch! Först till kvarn för anmälning!

Veg Tech
- för grönare städer!
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Hej! Det är vi som är W-sex 16. Vårt glada gäng står för 
brunchen som ger en bra start på dagen och puben som 

avslutar den på bästa sätt. Hoppas det smakar!

Hallå där! När mässan har gjort dig sugen på att kontakta företag så kan det vara 
bra att uppdatera sitt CV. Då är det väldigt bra att ha ett uppdaterat fotografi att 
fästa på det. Därför står vi i PR-utskottet till tjänst denna W-dag för att hjälpa 
dig att ta ett superfoto till ditt CV. Kom till CV-fotograferingen bara ett stenkast 
från mässan (KC:M). Vi ses där!

Brinner du också för vatten?
Välkommen till vår monter!

Rent vatten. Ett jobb för livet.

010-490 97 00    kundserVice@nsVa.se    www.nsVa.se    faceBook.com/nsVaaB
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Om oss
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 350000 studenter fått chansen att åka 
på utvecklande utbyten genom IAESTE.

Bransch
Utbytes- och arbetsgivarorganisation

Varför ska du besöka oss på (namn på mässa)?
Kom och snacka med oss på (namn på mässa) 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?

Vad erbjuder vi?
Praktik, sommarjobb, utlandsmöjligheter och internship

Kort beskrivande, lockande text
”Praktiken har varit en av de bästa tiderna i mitt liv och jag har så många bra 
minnen med mig hem!” 
- Regina Hermelin, praktik i Istanbul

Kontaktinformation
Mail: iaestelklund@gmail.com
Hemsida: www.iaeste.se samt www.iaeste.org
Gilla oss på facebook: IAESTE Lund

Södra visar vägen

I Södras värld utgår allt från den växande skogen. Vi är en av de ledande tillverkarna  
av massa för världsmarknaden, har en av Sveriges största sågverksrörelser och är en 
betydande aktör inom tillverkning av biobränsle. Vi grundades 1938 och har 50 000 skogs-
ägare som medlemmar. Vårt gemensamma engagemang skapar en långsiktig och lönsam 
utveckling för skogsgården och för varje enskild medlem.

www. sodra.com
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Maxa ditt  
framtida arbetsliv

Vision är ett av Sveriges ledande fackförbund med ca 180 000 medlemmar,  
både studenter och de i arbetslivet.

Som student och medlem i Vision får du tillgång till massa bra förmåner såsom stipendier, för-
månlig hemförsäkring, CV- och LinkedIn-granskning och ett stort nätverk av personer inom ditt 
framtida yrke. Dessutom kan du prova på ditt framtida yrke för en dag. Allt det här och mycket 
mer får du för bara 100 kr för hela studietiden.

I slutändan handlar ett medlemskap om en sak. Att du ska få ut så mycket som möjligt av ditt 
framtida arbetsliv.

Bli  
medlem på  

vision.se/student 

eller sms:a  

Vision student  

till 72672.

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
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Naturlig dagvattenhantering
i framtidens städer! 

Veg Tech
- för grönare städer
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Veg Tech
- för grönare städer

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 examensarbeten och kortare uppdrag som 
genomförs parallellt med studierna. Projekten kan till exempel handla 
om energilösningar, avfallsfrågor, kemikalier, vattenproblematik, 
hållbart byggande, beteendemönster och produktutveckling. Alla 
aktuella projekt hittar du på www.skane.miljobron.se



Unionen Student är medlemskapet för dig som siktar på en 
karriär i det privata arbetslivet.

 

Bli medlem för bara 100 kronor under hela studietiden, så får du 
verktygen som hjälper dig landa drömjobbet efter examen. Och 
förmåner som kryddar livet som student lite extra på vägen dit.

 

Unionen är Sveriges största tjänstemannaförbund i det privata 
arbetslivet. Våra 620 000 medlemmar (allt från ingenjörer och 
ekonomer till marknadsförare och programmerare) vet vilka 
möjligheter och utmaningar som väntar dig i framtiden och hur du 
bäst förbereder dig.

 

Läs mer på unionen.se/student och bli medlem idag!





BEST (Board of Students of Technology) är en ideell organisation 
som är aktiv på de flesta teknologiska universiteten över hela 
Europa. Vårt motto är att erbjuda studenter kunskap och  erfarenhet 
genom att samarbeta med universitet och företag. Som icke-
medlem har du möjlighet att åka på 10-dagars vår-,sommar-,höst- 
eller vinterkurser och på så sätt lära dig om ett tekniskt relaterat 
ämne samtidigt som du träffar studenter från hela Europa och 
gör massa roliga aktiviteter.  Som aktiv medlem får du dessutom 
resa på kulturutbyten, motivational weekends, jobbmässor, kurser 
om t.ex. marknadsföring och fundraising m.m. Med BEST får 
du meriterande erfarenheter och kunskaper till framtiden och 
dessutom kompisar över hela Europa och oförglömliga minnen. 
Din profesionella och personliga livsresa börjar med BEST, kom 
och prata med oss för att få reda på mer!
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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 Exjobb Praktik
Sommar-

jobb
Trainee

BEST

IAESTE

Miljöbron 
Skåne

NSVA

Södra*

Sweco

Unionen

VA SYD

Vision

Vegtech
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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 pristaga-
re utsetts. Under W-dagens Business pub kommer det tillkän-
nages vilka som har kammat hem priset i år!

Pedagogiska priset

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





Veg Tech
- för grönare städer!


