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Ultuna Studentkår välkomnar er

Om ni har ytterligare frågor

Att deltaga i 2020 års upplaga av arbetsmarknadsmässan; 
Ultuna Näringslivsdag vid Sveriges Lantbruksuniversitet 
på Ultuna i Uppsala den 11 november. Under dagen får 
ni möjlighet att möta och presentera er för universitetets 
studenter. Studenterna utbildas inom olika ämnesområden 
för att bli framtida nyckelpersoner i just ert företag. 

Mässan är ett populärt evenemang som många av 
universitetets studenter besöker. Under dagen erbjuds 
goda möjligheter till kontaktskapande mellan ert företag 
och potentiella arbetskollegor. Mässan kommer att äga 
rum i Ulls hus samt i Undervisningshuset. För att deltaga 
på middagen måste detta föranmälas, men det ingår i 
paketkostnaden.

Ultuna Näringslivsdag erbjuder ert företag tre olika paket 
att välja mellan:

Kontakta oss i projektgruppen: uls_und@stud.slu.se

Vi ser fram emot att träffa er på Ultuna Näringslivsdag 
2020!              

För deltagande gäller först till kvarn och anmälan vill vi få 
in senast 14 september via anmälningsdokumentet eller 
mail till uls_und@stud.slu.se

Linnea Gerdin  072-2471033   Husdjursagronom 
Amanda Hellkvist 073-6888772   Husdjursagronom
Sara Almlöf     073-7586760   Husdjursagronom

Stora paketet 9000 SEK

Medium paketet 6000 SEK

Lilla paketet 3500 SEK

I paketet ingår: 

   Yta: minst 4 x 1,5 meter

   Ett bord 

   En personlig företagsvärd som är er kontaktperson    
   under mässdagen.

   Frukost, lunch och middag för tre personer.

   Marknadsföring av ert företag mot specifik 
   studentmålgrupp.

   Företagspresentation och logga i programtidningen 
   samt ert företagsnamn på universitetets tv-skärmar, 
   veckan före och under näringslivsdagen.

   Halvsidesannons i programtidningen som skickas ut 
   till kårens medlemmar en vecka innan 
   näringslivsdagen. 

   Er företagslogga i Näringslivsdagens annons i 
   kårtidningen Ultunesaren.

   Möjlighet till att hålla en inspirationsföreläsning/
   företagspresentation. 

I paketet ingår: 

   Yta: 2 x 1,5 meter

   Ett bord 

   En personlig företagsvärd som är er kontaktperson 
   under mässdagen 

   Frukost, lunch och middag för två personer 

   Marknadsföring av ert företag mot specifik   
   studentmålgrupp 

   Företagspresentation och logga i programtidningen 
   samt ert företagsnamn på universitetets tv-skärmar, 
   veckan före och under näringslivsdagen 

Tillval: Er företagslogga i Näringslivsdagens annons 
i kårtidningen Ultunesaren. För mer info, kontakta: 
uls_annons@stud.slu.se

I paketet ingår: 

   Yta: 1 x 1 meter

   ½ bord, ett bord som delas med ett annat företag 

   Delad företagsvärd med ett annat företag som är er  
   kontaktperson under mässdagen 

   Frukost, lunch och middag för en person 

   Företagspresentation och logga i programtidningen 

Tillval: Er företagslogga i Näringslivsdagens annons 
i kårtidingen Ultunesaren. För mer info, kontakta: 
uls_annons@stud.slu.se



Näringslivsutskottet
ULTUNA STUDENTKÅR Utbildningar på Sveriges 

Lantbruksuniversitet Ultuna:

Sveriges Lantbruksuniversitet Ultuna, är 
beläget strax söder om Uppsala. Här utbildas 
2000 studenter på unika program och kurser 
inriktade mot de gröna näringarna. Dessa är 
landskapsarkitekter, civilingenjörer med två 
olika inriktningar, agronomer inom fem olika 
program, etologi och djurskydd samt sport och 
sällskapsdjur. Dessutom erbjuds ett antal olika 
kandidat- och mastersprogram. 

Ultuna studentkår är en av Sveriges 
äldsta studentkårer och startades omkring 
år 1868. Organisationen bedrivs på ideell 
basis av engagerade studenter och har runt 
190 befattningar. För att hela tiden förbättra 
utbildningarna och den studiesociala miljön har 
Ultuna studentkår ett välutvecklat samarbete med 
SLU. 

Kåren arbetar även aktivt med 
näringslivskontakter, vilket vi anser är mycket 
viktigt för att underlätta studenternas övergång 
från studentlivet till arbetslivet. 

Vi hoppas att ni ser er möjlighet av att deltaga 
vid Ultuna Näringslivsdag 2020!

Agronom (5 år) 

• Agronom ekonomi 

• Agronom husdjur 

• Agronom landsbygdsutveckling 

• Agronom livsmedel 

• Agronom mark/växt 

Kandidat (3 år) 

• Biologi och miljövetenskap 

• Bioteknologi 

• Ekonomi 

• Husdjursvetenskap 

• Etologi och djurskydd 

• Sport och sällskapsdjur 

Master (5 år) 

• Civilingenjör i energisystem

• Civilingenjör i miljö- och vattenteknik 

• Landskapsarkitekt

• Landskapsingenjör


