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Om utskottet
Utskottsmöten
Engagemang i NLU
Vad kommer hända under hösten
Övrigt

Mötesordförande: Elicia
Sekreterare: Amanda
Check in: Vad lockar med Näringslivsutskottet?
Närvarande: Elicia, Alicia, Miriam, Josefine, Izabelle, Sofia, Tilda, Livija, Paulina, Amanda
F, Josefin, Hanna, Amanda R och Elvira på Facetime
1.

Om utskottet
Skapa en brygga mellan näringslivet och studierna
7 st samarbetspartners. Ett event under året för varje företag. Föreläsning eller
workshop av något slag. Samarbetskoordinatorer, som agerar kontaktperson mellan
SthlmUP och de företag och organisationer som vi skriver avtal och samarbetar med.
Jobbannonser på hemsidan
Andra studiebesök hos företag
Personalvetardag (18 oktober) och mentorskapsprojekt (till våren)

2.

Utskottsmöten
2.1.
Dagordning, mötesordförande och sekreterare. Mötesprotokoll läggs upp på
SthlmUPs driven så alla kan läsa
2.2.

Upplägget
En gång i månaden. Pratar om det som är intressant för tillfället
Viktigt att alla som är intresserade ska känna ett utbyte av att gå på mötena,

därför ska det alltid vara någon diskussion/beslut som ska fattas på varje möte.
3.

Engagemang i NLU
3.1.
Roller i utskottet
Vice ordförande, samarbetskoordinatorer, annonsansvarig och
linkedinansvarig.
3.2.

4.

Vad kommer hända under hösten
4.1.
Event
Personalvetardag 18 okt. En arbetsmarknadsdag
Föreläsning med SSR, Psykologisk metod, Recpro, Academic work.
4.2.

5.

Trello
För kommunikation. Här finns allt sparat och allt som händer i NLU och i de
andra utskotten.

Kommande utskottsmöten
Okt v. 41 - Mån 7/10 8.30
Nov v. 46 - 13/11 8.00
Dec v. 50 - Tis 11/12 9.00

Övrigt
5.1.
Academic work
Event 27/11. Temat vi bestämde innan var “Fördomsfri rekrytering”
Tidigare: Föreläsning och workshop med temat Rekrytering i

praktiken.
Byte av person nu, så vi har möjlighet att ändra detta om vi vill Någon som har något annat förslag?
6.

Engagemang

Pratar om hur man kan engagera sig, på vilka sätt och hur man går till
väga isåfall!

