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Arbetsmarknadsenheten

Chalmers Studentkår och
näringslivssamverkan
Inom Chalmers Studentkår finns ett antal olika parter som på olika sätt arbetar och samverkar med
näringslivet. I detta dokument finns de listade med förtydligande om respektive ansvarsområden
samt kontaktuppgifter. Om något är oklart kan alltid arbetsmarknadsenhetens ordförande kontaktas
på 031-772 39 03 eller ao@chalmersstudentkar.se.

Arbetsmarknadsenheten
Ansvarsområden


ATEC, arbetsgivarenkäten



CHARM, Chalmers Studentkårs arbetsmarknadsdagar



Dialog med kårbolagen



Utskott och forum för arbetsmarknadsgrupper och näringslivsansvariga på sektioner



Kontakt med CING och högskolans alumnikoordinator



Samarbete med högskolans personal som arbetar med arbetslivsfrågor



Mentorskap



Skapa utbildningar för teknologer: vad behöver teknologer för att utvecklas som personer?



Utveckla engagemangsmöjligheterna och se över arbetsbelastning för engagemang



Sponsringsutbildningar för engagerade



Kårens samarbetspartners



Chalmers extra



Strategiska avtal och framtida avtalsmöjligheter



Arbetslivsintegrerat lärande



ARG: möten med de sju största tekniska högskolor och universitet och träffar med deras studentkårers arbetsmarknadsenheter
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Hyr ut teknologgården

Kontaktuppgifter




Arbetsmarknadsenhetens ordförande, AO
o

ao@chalmersstudentkar.se

o

031-772 39 03

Arbetsmarknadsenhetens vice ordförande, vAO, projektledare för CHARM
o

vao@chalmersstudentkar.se

o

031-772 39 04
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Chalmers Studentkår Promotion
Ansvarsområden


Employer branding mot tre eller fler sektioner



Traineedag



Entreprenörskapsdag



Hyr ut teknologgården

Kontaktuppgifter


http://chspromotion.se/



info@chspromotion.se

Chalmers Studentkår Rekrytering
Ansvarsområden


Annonsportal på studentportalen: examensarbeten, bemanning, anställning



Rekrytering av chalmerister mot företag: examensarbeten, bemanning, anställning



Vikariepoolen: uthyrning av chalmerister som vikarier till gymnasieskolor

Kontaktuppgifter


https://chalmersrekrytering.se/



info@chalmersrekrytering.se



031-744 07 24

Chalmers Teknologkonsulter
Skapat: 2017-10-08
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Ansvarsområden


Konsulttjänster inom näringsliv och offentlig sektor

Kontaktuppgifter


https://www.ctk.se/



info@ctk.se



031-772 83 32

Arbetsmarknadsgrupper på sektioner
Ansvarsområden


Employer branding riktat mot egen sektion



Arrangerar arbetsmarknadsmässor med fokus på specifika utbildningar
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Avtal, sponsorer och samarbetsavtal för egen sektion



Mentorskapsprogram på egen sektion

Kontaktuppgifter
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A – Arkitektur och Arkitektur och teknik
o goteborgarkipelago@gmail.com
o http://www.arkipelago.nu/goteborg/
AE – Affärsutveckling och entreprenörskap
o aearm@aetek.chalmers.se
o http://aetek.chalmers.se/foretag
D – Datateknik
o dag@datateknologer.se
E – Elektroteknik
o arme@etek.chalmers.se
o http://etek.chalmers.se/arbetsmarknadsgruppen/
F – Teknisk fysik och Teknisk matematik
o farm@ftek.se
o https://farmchalmers.se/
H – Högskoleingenjörsprogrammen
o harm@htek.chalmers.se
I – Industriell ekonomi
o alla@i-armar.se
o http://i-chalmers.se/kommitteer/i-armar/
IT – Informationsteknik
o armit@chalmers.it
o https://chalmers.it/business
K – Kemiteknik
o info@ernstkarg.se
o http://www.ernstkarg.se/
KfKb – Kemiteknik med fysik och Bioteknik
o info@ernstkarg.se
o http://www.ernstkarg.se/
M – Maskinteknik
o marm@mtek.chalmers.se
o http://marm.se/
Sjö – Sjöbefäl, Sjöfart och logistik, Sjöingenjör, Sjökapten
o shipping@sjosektionen.se
o http://sjosektionen.se/shipping/
TD – Teknisk design
o tdjobb@tdtek.chalmers.se
o http://tdtek.chalmers.se/sektionen/utskott/tdjobb/
V – Samhällsbyggnadsteknik
o varg@vtek.chalmers.se
o http://www.vtek.se/foretag/arbetsmarknadsgruppen/
Z – Automation och mekatronik
o argz@ztek.chalmers.se
o http://www.ztek.se/foretag/tjanster/
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