INVITASJON
KARRIEREDAGENE FOR
IT-STUDENTER
echo karriere er en studentforening ved Institutt for informatikk ved
Universitet i Bergen og har som formål å arrangere en årlig karrieredag
for IT-studenter i Bergen. Karrieredagene ble avholdt første gang i 2019.
Målet med karrieredagen er å knytte kontakt mellom studenter og
næringslivet. Karrieredagen tilbyr en unik mulighet til å synliggjøre
deres virksomhet blant IT-studentene i bergensområdet.

Dere inviteres til å delta på karrieredagene

16. og 17. september 2021 kl. 10-16 på
Høyteknologisenteret
Karrieredagene planlegges å avholdes fysisk, men på bakgrunn av
korona-situasjonen må vi ta et forbehold om at karrieredagen
muligens må avholdes digitalt. Det vil bli begrenset antall plasser og
det gjelder derfor å være tidlig ute dersom dere ønsker å sikre dere
plass. Vi forventer at arrangementet blir fullt og vil velge bedriftene
som får delta basert på først-til-mølla-prinsippet.

Påmeldingen åpner 15. juni kl. 9.

PAKKELØSNINGER
Vi tilbyr ulike pakkeløsninger, hvor grunnpakken er obligatorisk,
mens de øvrige pakkene kan kjøpes i tillegg.

GRUNNPAKKE
-

Stand plass (inkl. 1 bord, 2 stoler og strømpadde med minst 3 uttak)

-

Lynpresentasjon av bedriften (3 min)

-

Mulighet for lynintervju med studenter

GRUNNPAKKE LITEN

GRUNNPAKKE STOR

-

-

Stand på 2 x 2 meter

Pris: kr. 3 000

Stand på 3 x 2 meter

Pris: kr. 6 000

TILLEGGSPAKKE: WORKSHOP
-

Workshop med studentene (90 minutter)

Pris: kr. 4 000

TILLEGGSPAKKE: FOREDRAG
-

Foredrag med et valgfritt emne (20 minutter)

Pris: kr. 2 000

TILLEGGSPAKKE: BANKETT
-

Avholdes på Scandic Bergen City den 17. september kl. 19
Inneholder 1 rundt bord med 10 plasser, inkl. 3-retters middag, 2 bonger og
velkomstdrink

Pris: kr. 16 500 per bord

PRAKTISK INFORMASJON
Hvordan foregår karrieredagene?
Gjennom grunnpakken vil alle bedrifter som deltar få tildelt en
stand som studentene kan besøke. Bedriften må holde seg
innenfor oppmerket stand-plass, og evt. ekstra bord/bannere
mv. utenfor oppmerket område vil bli fjernet. Bedriften gis
adgang til å holde en lynpresentasjon av bedriften (ved starten av
dagen), og det gis også mulighet til å avholde lynintervju med
aktuelle studenter. I påmeldingsskjemaet må dere angi om dere
ønsker å avholde lynintervju. Vi vil tildele et rom og tidspunkt for
evt. lynintervjuer.
Når det gjelder workshop’en, må bedriften melde tilbake
tema/agenda og ønsket tidspunkt for avholdelse, slik at vi kan
videreformidle dette til studentene og få organisert de ulike
deltakerne til workshop’en i forkant av karrieredagen. Vi vil
bestrebe, men kan ikke garantere at ønsket tidspunkt for
workshop og/eller foredrag blir innvilget. Det samme gjelder
hvilket rom bedriften vil få tildelt for avholdelse av workshop’en.

Nærmere om Banketten
Bedriften gis mulighet til å delta på en hyggelig bankett, hvor
tanken er at dere inviterer med studenter dere har blitt kjent
med på karrieredagene. Bedriften betaler per bord (med 10
plasser), og dere bestemmer selv hvordan plassene disponeres.
Prisen må betales uavhengig av om bedriften evt. stiller med
færre enn 10 personer.

Nærmere om digital karrieredag
Korona er fortsatt en potensiell risikofaktor for et fysisk
arrangement av denne størrelsesorden. Dersom korona-situasjonen
krever det, må vi endre karrieredagen til et digital arrangement.
I så tilfelle vil bedriften få et digitalt stand-rom (pris kr. 3 000).
Foredrag og workshop avholdes digitalt med planlagt agenda og
tidsrom.
echo karriere vil stå for de tekniske løsningene, og bedriften vil
motta en lenke til den digitale plattformen hvor karrieredagen vil
foregå. Basert på erfaringen med forrige digitale karrieredag, vil det
avholdes en obligatorisk generalprøve kort tid forut for en evt. digital
karrieredag.
Dersom karrieredagen må endres til et digitalt arrangement, vil
dette formidles til dere senest innen 19. august 2021. Innen samme
dato vil vi ta en endelig beslutning på om banketten avholdes.
Dersom banketten evt. avlyses, vil betalt forskudd for bankett
refunderes.

Sentrale tidspunkter
15. juni
1. juli
15. august
19. august
2. september
8. september
16. og 17. september
17. september

Påmeldingen åpner
Frist for påmelding (bindende påmelding)
Betalingsfrist
Mulig endring til digital karrieredag
Frist til å melde tema for workshop/foredrag
Generalprøve dersom digital karrieredag
Karrieredagene!
Mulig digital karrieredag

PÅMELDING
Påmelding åpner 15. juni og skjer på vår nettside:
https://www.echokarriere.no/for-bedrifter/pamelding/
Ovennevnte lenke vil ta dere til et påmeldingsskjema som dere må fylle ut.
Her må dere gi tilbakemelding på følgende punkter:
Hvilke pakker dere ønsker å kjøpe.
Ønsket karrieredag (16. eller 17. september).
Om dere ønsker å avholde lynintervju.
Ved kjøp av workshop og/eller foredrag: ønsket tidspunkt for
avholdelse. Endelig tema for workshop og/eller foredrag sendes på
epost til kontakt@echokarriere.no innen 2. september.
✔ Kontaktperson hos dere med telefonnr. og epost-adresse.
✔ Fakturainformasjon (navn, org.nr., kontaktperson samt epost adresse
for mottak av faktura).

✔
✔
✔
✔

Ettersom det er begrenset antall plasser, vil vi praktisere bindende
påmelding. Dersom betalingsfristen ikke overholdes, vil deres plass på
arrangementet automatisk falle bort. Dersom dere ikke møter, eller
avbestiller etter at påmelding og betaling har skjedd, vil ikke innbetalt
forskudd refunderes. Det samme gjelder dersom dere ikke overholder
obligatoriske frister for tilbakemelding. Vi er avhengig av at bedriftene
overholder sin del, slik at vi sammen får til et velfungerende arrangement.

Frist for påmelding er 1. juli 2021.

KONTAKTINFORMASJON
Alle spørsmål knyttet til arrangementet rettes til:
kontakt@echokarriere.no.
Ved behov kan leder for echo karriere, Sondre Eide Omland, kontaktes på tlf:
476 66 989.

