
Utredning om arbetsmarknadskvällar

En stor del av inkomsterna för Datasektionen kommer från företagskvällar. Men dessa

kvällar är inte bara ett led i att finansiera sektionens verksamhet, de är även till för att

sektionens medlemmar ska kunna få information om om diverse företag och deras

verksamhet samt prata med företagsrepresentanter om ex-jobb och jobb över en bit

mat.

Under verksamhetsåret 2008/2009 anordnades fyra stycken arbetsmarknadskvällar.

• Lp1: Accenture tillsammans med I-sektionen

• Lp2: BAE Systems Hägglunds, Hägglunds Drives och MacGregor Cranes

• Lp4: Tieto

• Lp4: Accenture

Den mest besökta företagskvällen var den lp2 med Hägglundsföretagen. På den var

studenter från fler sektioner inbjudna.

Företagskvällarna under lp4 anordnades under sektionens jubileumsvecka och intresset

för dessa var svalt.

Följande marknadsföringskanaler användes

• Medlemsmail

• Annonsering på hemsidan

• Affischering

• Muntligt

• Information på sektionsmöten

• Teknologkårens medlemsmail (Hägglunds)

Vid varje kväll bjöds de närvarande på mat efteråt.

De deltagande på företagskvällarna med Tieto och Accenture frågades följande frågor:

• Hur fick du reda på att det var företagskväll?

- Här svarade ca 80% att de läst om det i medlemsmail.



• Är det lockande att det bjuds på mat? Hade du kommit ändå?

- Ungefär hälften uppgav att de hade kommit även om det inte bjöds på något.

• Varför valde du att gå på den här kvällen?

- Sammanfattningsvis hade de flesta kommit för att lära sig mer om företaget och

några för att se om det fanns möjlighet till ex-jobb.

• Varför tror du att inte fler dyker upp?

- Krockar med annat, inte intresserade, vet inte vad det är, låter tråkigt.

• Vilka företag skulle du vilja se på en företagskväll?

- Här nämndes kriterium som "spännande", "relevanta" och "intressanta". Några

specifika företagsnamn dök inte upp.

En intressant sak i sammanhanget är att väldigt få kommer "själva" på en företagskväll,

oftast är det ett antal personer från samma klass. Vilket skulle kunna tyda på att man

inte går på en företagskväll om man inte känner någon annan som ska gå.

Hur ska intresset ökas

Det verkar som att många har mycket annat att göra på kvällstid. Lunchföreläsningen

som anordnades under Dataveckan var relativt välbesökt, det skulle vara intressant att

prova att lägga företagspresentationer på den tiden. Nackdelen är att det är ganska kort

om tid för presentationen och att det inte blir något "eftersnack".

Vad som skulle kunna vara intressant för företagen är att få träffa studenter som är lite

närmare examen. De flesta besökarna på de träffar som ordnas i nuläget har åtminstone

2-3 år kvar till examen. Genom att prata mindre om företagens uppbyggnad och mer om

konkreta saker så som jobb/exjobb skulle förmodligen fler äldre studenter lockas till

träffarna.

Generellt har många svårt att planera längre än ett par dagar framåt. Det kan leda till

att man inte anmäler sig till företagsträffen eftersom man när anmälningstiden går ut

inte vet om man kommer ha tid att deltaga. Det skulle kanske kunna locka fler om man

inte krävde anmälan till träffarna. Problemet blir då med matbeställning och



motsvarande, men det går att lösa enligt först till kvarn-principen.

Generellt om engagemang

Intresset för arbetsmarknadsträffar speglar på flera sätt intresset för sektionen i stort.

Det verkar som att oavsett vilken aktivitet som anordnas så består de som dyker upp av

en mindre klick av sektionens medlemmar. De som dyker upp är oftast de som redan är

engagerade i sektionen genom tex programråd, eller de som är kompis med någon som

är engagerad. Det skulle kunna tyda på att sektionens uppbyggnad kan förbättras. Som

exempel skulle man kunna titta på I-sektionen, som har sin verksamhet uppdelad i en

mängd utskott och på sätt engagerar många fler medlemmar.

För att komma fram till vilka aktiviteter som kan tänkas locka folk (och då framförallt

personer som inte hör till den lilla klick av människor som är med på allting) kan det

kanske vara en bra ide att titta på vad som fungerar redan idag, men utan sektionens

hjälp. Under förra året drog både fysiksittningen och rymdsittningen relativt mycket folk

som skulle vara bra att fånga upp. Ett enkelt sätt att göra detta skulle kanske vara att

hjälpa till med arrangemanget av dessa evenemang, för att på så vis kunna nå ut till

dess besökare.

Andra sektioner inom TKL arrangerar någon form av finare bankett varje år, det skulle

kanske kunna intressera den delen av medlemmarna som av någon anledning inte har

anammat den mer overallsbeklädda studentikosa andan. Andra evenemang som verkar

vara populära hos andra sektioner är exempelvis sektionsbowling, då under nyktra och

sansade former. Sådana mer sociala aktiviteter kostar varken sektionen eller

medlemmarna några stora pengar och kräver inga större förberedelser. Kan man

dessutom ordna fram några fina priser från något företag som sektionen samarbetar

med så skulle det nog kunna bli en populär tillställning.

Något som kanske skulle kunna intressera medlemmarna är att få träffa lite alumner.

Främst inom Rymd och gamla Teknisk Fysik känns det ibland som om studenterna inte

riktigt vet var de kan hamna efter examen, och att då få prata med en livs levande



alumn skulle säkert medföra både framtidstro och studiemotivation . Hur det ska lösas

(både ekonomiskt och praktiskt) måste man naturligtvis fundera på, men en ide skulle

vara att försöka styra upp något under LARV när det ofta är gamla studenter på plats.


