Arbeidslivsdagen 2018
Torsdag 13. september

Hva kan jeg bruke utdanningen min til?
Hva legger arbeidsgiver vekt på?
Hvem har bruk for min kompetanse?

BLI JOBBKLAR!
#Arbeidslivsdagen
uit.no/ald
Facebook.com/arbeidslivsdagen

FOTO: Tommy Hansen

velkommen til arbeidslivsdagen ved u it i tromsø

Som student ved UiT er du attraktiv for arbeidsog næringslivet. Uavhengig av hvor du er i
utdanningsløpet, er det viktig at du forbereder
og planlegger din framtidige karriere.
I år deltar mer enn 90 virksomheter fra offentlig
og privat sektor på Arbeidslivsdagen. Det gir en
unik mulighet for deg til å komme i kontakt med
en framtidig arbeidsgiver!
Arbeids- og næringslivet trenger din
kompetanse. Bruk Arbeidslivsdagen til å
forberede deg best mulig på livet etter studiene
– ta initiativ til kontakt med virksomhetene, delta
på bedriftspresentasjoner, intervjutrening og
CV-kurs.

Lykke til!
Anne Husebekk
Rektor
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program for arbeidslivsdagen

Kl. 10:00 -15.00		

Stands i messeområdet

Kl. 09:40 -15.00		

Bedriftspresentasjoner og kommunepresentasjoner 
i karrierefløya (HSL-bygget, E-fløya, Auditorium E0101 og Rom E0104)

			

KARRIEREAKTIVITETER GJENNOM DAGEN:
Kl. 10:00 -14.00		

Intervjutrening i karrierefløya
Påmelding ved Adecco sin stand

			

Kl. 10:00 -14.00		

Evne- og ferdighetstester i karrierefløya
Påmelding ved Jobzone sin stand

			

Kl. 11:00 -11.30		
Kl. 13:00 -13.30		

CV-kurs i karrierefløya
CV-kurs i karrierefløya
			
Påmelding ved Manpower sin stand

Kl. 10:00 -15.00		

Karriereprat
Påmelding ved Karriere Troms sin stand

			

Kl. 10:00 -15.00		

Innovasjonskroken i Solhallen
Innovasjon- og entreprenørskapsinteressert?
			
Kom innom glassburet i Solhallen
			



FOTO: Lars Åke Andersen
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utforsk karrierefløya !
STED: 1. etg., E-fløya, HSL-fakultetet
I karrierefløya vil du få muligheten til å utvikle dine karriereferdigheter. Her kan du høre
spennende foredrag fra flere ulike virksomheter, lære hvordan du setter opp en god CV, øve
deg på jobbintervju, teste dine evner og ferdigheter og oppdatere CV-bildet ditt!

Karriereprat

Karriereprat

MESSEOMRÅDE

E0105
CV-fotografering
E0104
CV-kurs/Kommunepresentasjon
E0103
Intervjutrening

E0102
Evne- og
ferdighetstest
FOTO: Lars Åke Andersen

AUD E0101
Bedriftspresentasjon

FOTO: Lars Åke Andersen
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karriereaktiviteter

KARRIEREPRAT:
Hvilke muligheter har jeg på arbeidsmarkedet etter endt utdannelse? Har jeg valgt
riktig utdanning? Karriere Troms tilbyr karriereprat (ca. 20 min.) for alle studenter
mellom kl. 10:00 -15:00. Her får du muligheten til å snakke med profesjonelle
karriereveiledere.
Påmelding ved Karriere Troms sin stand nr. 52

CV-VERKSTED:
Manpower tilbyr CV-kurs for studenter kl. 11:00 -11:30 og kl. 13:00 -13:30. Hvordan
skal en CV se ut og hva skal den inneholde? I tillegg får du gode tips når det gjelder
intervjuprosessen.
Påmelding ved Manpowers stand nr. 49

INTERVJUTRENING:
Adecco tilbyr intervjutrening for studenter fra kl. 10:00 -14:00. Hvilke spørsmål kan
du forvente i et intervju? Hva er vanskelig å svare på?
Påmelding ved Adeccos stand nr. 43

EVNE- OG FERDIGHETSTESTER:
Jobzone tilbyr evnetester for studentene fra testleverandøren Cut-e fra 
kl. 10:00 -14:00. Testene er Veritas-sertifiserte. Evne- og ferdighetstester er nyttige
når man ønsker å predikere ens fremtidige jobbsuksess.
Påmelding ved Jobzones stand nr. 50

CV-FOTO:
Tromsø museum tilbyr fotografering fra kl. 10:00 -14:00, hvor du kan komme å ta
et profesjonelt portrettbilde som du kan bruke til din CV og LinkedIn-profil. «Først til
mølla»-prinsippet gjelder. Registrering på rom E0105.

INNOVASJONSKROKEN:
Innovasjonskroken er plassen for deg som har en idé eller er interessert i
kommersialisering! Kom innom de i glassburet i Solhallen hvis du ønsker tips og råd
til veien videre, eller bare en hyggelig prat!
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bedriftspresentasjoner og kommunepresentasjoner
sted : Auditorium E0101
09:40 -10:00

REdu: Jordens ressurser – din mulighet 

10:00 -10:20

Invenia: Det Norske Kondylom-registeret: Helseopplysninger som cybervåpen

10:20 -10:40

Kongsberg Satellite Services: Hvordan er det å jobbe i et internasjonalt tromsøselskap 		
med NASA, Google og Elon Musk som en av kundene?

10:40 -11:00

Microsoft: Engineering in the cloud

11:00 -11:20
KUPA: Går du med en gründer i magen, eller er du ute etter relevant arbeidserfaring? 		
		KUPA presenterer utviklingsprogrammet Arctic Accelerator og internship-programmet 		
		Innovasjonsstudent
11:20 -11:40

Ciber Norge: Neste generasjons IoT-løsninger; mobile computing on the edge

11:40 -12:00

Kystverket Troms og Finnmark: Det er i nord det skjer

12:00 -12:20

Senja Næringshage: Møt Midt-Troms – et mangfold av muligheter

12:20 -12:40

Forsvaret: En jobb i Forsvaret er mer enn bare en jobb

12:40 -13:00

Landbruksdirektoratet: Vi iverksetter reindriftspolitikken – bli med å forvalte en næring 		
som er unik både i nasjonal og internasjonal sammenheng

13:00 -13:20

Politiets sikkerhetstjeneste: Vil du jobbe med de mest alvorlige truslene mot landet vårt?

13:20 -13:40

Sopra Steria: Dine muligheter som nyutdannet innen IT eller business

13:40 -14:00

Nasjonalt senter for e-helseforskning: Bli med på å forme morgendagens helsetjeneste

14:00 -14:20

Leger Uten Grenser: Livet i felt - hvordan kan DU bli en feltarbeider

14:20 -14:40

Acando: Bli kjent med hvordan Acando former fremtiden med IIoT

14:40 -15:00

NAV Eures: Arbeidsmuligheter i EU/EØS

jobb i vår kommune

– oppdag dine muligheter

sted : Auditorium E0104
Det å arbeide i en kommune kan by på mange spennende muligheter. Kommuner har behov for mennesker
med ulik type kompetanse og fagbakgrunn, og det kan hende det er nettopp deg og din utdanningsbakgrunn
kommunen er på utkikk etter.
12:00 -12:20

Hammerfest kommune 

12:20 -12:40

Loppa kommune

12:40 -13:00

Tromsø kommune

14:00 -14:20

Gratangen kommune

14:20 -14:40

Harstad kommune

14:40 -15:00

Sortland kommune
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studenters erfaringer fra arbeidslivsdagen

FOTO: privat

Hvorfor bør du delta?
«Jeg deltok på Arbeidslivsdagen 2017 fordi jeg viste at Microsoft, en
bedrift jeg ønsket å jobbe hos, kom til å være tilstede på arrangementet.
Jeg besøkte standen deres, og skrev meg opp på maillisten deres
slik at man kunne sende inn CV. Etter å ha sendt inn CV-en ble jeg
innkalt til en rekke intervjuer som endte med at jeg fikk tilbud om fast
jobb. Jeg fullførte studiet påfølgende vår, og to uker etter å ha levert
masteroppgave begynte jeg i jobb hos Microsoft.
Jeg vil anbefale studenter å delta fordi du lettere kan få innpass til
jobbintervju hos bedrifter, og om du ikke vet hvor du vil jobbe, kan du
utforske mulighetene ved å snakke med ulike virksomheten».

FOTO: privat

Aril Bernhard Ovesen 
Master i Informatikk

«Jeg deltok på Arbeidslivsdagen 2017 på bakgrunn av et arbeidsoppdrag
for UiTstudent. Jeg hadde tidligere vært på arrangementet og fått veldig
mye ut av det, derfor ønsket jeg å vise hvilke muligheter en slik dag gir. Da
jeg deltok på Arbeidslivsdagen i 2016 snakket jeg med flere bedrifter på
stand og endte opp med ny deltidsjobb i etterkant.
Jeg anbefaler alle studenter å delta på dagen fordi man blir kjent med
mulighetene som finnes både under og etter studiene. Mitt beste tips til
studenter som ønsker å få mest mulig ut av dagen er å oppsøke så mange
relevante stands som mulig og utfordre komfortsonen sin ved å ta seg tid
til å snakke med de som står på stand denne dagen».

FOTO: Julia Brekmo

Solfrid Straale Hovda 
Bachelor i sosialantropologi

«Under Arbeidslivsdagen i 2017 var jeg på utkikk etter en relevant
deltidsjobb ved siden av studiene mine. Jeg studerer energi, klima og
miljø og visste det ville være relevante bedrifter på stand denne dagen.
I løpet av dagen snakket jeg med fire ulike virksomheter som jeg hadde
gjort meg kjent med på forhånd og i etterkant av dagen ble jeg innkalt
til intervju og endte opp med ny deltidsjobb hos Kongsberg Satellite
Services i Tromsø.
Jeg vil absolutt anbefale andre studenter til å delta – gjør deg kjent med
bedriftene du vil møte og snakk med de på stand!»
Martin Hagerup Evenseth 
Master i energi, klima og miljø
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oversikt over virksomheter som deltar

ABB		

40

Invenia AS

47

Acando Norge AS

37

iTet		

54

Adecco Tromsø

43

Jobzone Tromsø

50

AF Gruppen

31

Karriere Troms

52

Alta kommune

21

Kongsberg Satellite Services AS

36

Amnesty International

58

Kongsberg Spacetec

15

ASKO NORD AS

16

KUPA- Kunnskapsparken Nord

9

Barentssekretariatet

20

Kystverket Troms og Finnmark

65

Bodø kommune

25

Landbruksdirektoratet, avdeling reindrift

12

Bufetat, region nord

30

Leger Uten Grenser

7

Ciber Norge AS

1

Lerøy Aurora AS

67

Departementene

2

LO Troms

17

DNB		

48

Loppa kommune

70

Dualog AS

41

Manpower AS

49

Equinor ASA

5

Mattilsynet

55

Facility Management AS

14

Microsoft

59

Fiskeridirektoratet region Nord

33

Nasjonalt senter for e-helseforskning

6

Forbundet for Ledelse og Teknikk - Tromsø 57

NAV EURES Troms

19

Forsvaret

46

NAV Innkreving

29

Forsvarsmateriell

44

Norges arktiske studentsamskipnad

66

Gratangen kommune

8

Norges Råfisklag

11

Hammerfest Kommune

32

Norinnova Technology Transfer AS

10

Harstad kommune

13

Norsk Tipping

35
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Oljedirektoratet

4

Stand Nord-Troms
Halti Næringshage
Kvænangen kommune
Kåfjord kommune
Lyngen kommune
Nordreisa kommune
Skjervøy kommune
Storfjord kommune

3

Oslo kommune

56

Politiets sikkerhetstjeneste

27

Porsanger kommune

68

Randstad Norway AS

64

Redd Barna Region Nord

53

Remiks

61

Senja Næringshage - Møt Midt-Troms
Næringshagen Midt-Troms AS
Studiesenteret Midt-Troms AS
Profilgruppas traineeprogram
Luftforsvarets stasjon Sørreisa (CRC)
Bardu kommune
Berg kommune
Dyrøy kommune
Lenvik kommune
Målselv kommune
Sørreisa kommune
Torsken kommune
Tranøy kommune

60

Statens vegvesen

22

Statkraft Energi AS

45

Tekna

69

Traineeordningen Kandidat Helgeland
Mo Industripark AS

26

Tromsø kommune

62

UiT Norges arktiske universitet

38

Trainee Salten

39

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

23
63

24

vds.
Vadsø kommune
Finnmark fylkeskommune
Sykehusinnkjøp
Fylkesmannen i Finnmark
Varanger Næringssenter

Senter for karriere og arbeidsliv

51

Skatteetaten

28

Sopra Steria
Sortland kommune

34

Vågan kommune

42

SpareBank 1 Nord-Norge

18
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standområdet
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Auditorium 2

14

10

11

8
6
5

3

2

17

12

4

AKADEMIKA

16

9

7

Heis

WC

TEORIFAGBYGGET

(Underetasjen «Solhallen»)

13

19

WC

18

1

20

21

22

23

30

31

32

33
Opp til

UB
Opp til hovedinngangen

HOVEDKANTINA
61

60

68

63

62

67

66

65

64

59
69
70
Kaffebaren
”c8h10n4o2”
Hovedinngang Teorifagbygget

TEORIFAGBYGGET 1. ETASJE
Ned til Solhallen
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(ved hovedinngangen)

58

57

56

HSL-FAKULTETET
(Plan 0)

55
Kantine
53
24

25

26

27

28

Senter for karriere- og arbeidsliv

54

50

29

49

48

47

46

51

52
35

36

37

38

39

40

41
Karriere-
prat

Karriere-
prat

WC

42

43

44

45

Utgang bussholdeplass

WC

34

MESSEOMRÅDE

«KARRIEREFLØYA»
(E-fløya)

E0105

CV-fotografering

E0104

Flere spennende virksomheter står på stand
og vil snakke med akkurat DEG! Her kan du
møte arbeidsgivere ansikt til ansikt.

CV-kurs/Kommune-
presentasjon

Hva lurer du på? Vil du vite hvordan det er å
jobbe i en bestemt bedrift, eller lurer du på
hvordan du skal gå frem for å få jobben du vil
ha? Her har du muligheten til å bli litt klokere –
grip den!

Intervjutrening

Har du spørsmål eller er du usikker på hvordan
du bør gå fram på denne dagen? Kom innom
Senter for karriere og arbeidsliv på stand 51 og
vi hjelper deg!
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E0103

E0102

Evne- og 
ferdighetstest

AUD E0101

Bedriftspresentasjoner

u it the arctic university of norway ’ s official career day

FOTO: Lars Åke Andersen

The Career Day at UiT is a yearly event where students can get in touch directly with companies from all
over Norway and worldwide. It’s a day where students can develop their career skills by participating in
business presentations, job interview training and interacting with potential employers. All in all, it’s a
great way to kick start your career!
Get ready for the Career Day by these simple steps:
1. Take a look at this year’s participants (p.6 & 7) and look them up to find more information about
them.
2. Plan out which companies you would like to get in touch with – maybe prepare a pitch and some
questions for them!
3. Get your CV ready and have it with you in case you network with someone who would like to know
more about your background. Be sure to also have your contact info available.
For the most part there will be Norwegian companies participating, with some exceptions, so if you
know Norwegian in addition to other languages, this could be a big bonus for many companies

Good luck!
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senter for karriere og arbeidsliv ved uit norges arktiske universitet

FOTO: Jørn Berger Nyvoll

Senter for karriere og arbeidsliv legger til rette for at du som student kommer i kontakt med
arbeids- og næringslivet i løpet av studietiden.
Våre karriereaktiviteter er relevante for deg som studerer ved UiT, uavhengig av studieprogram og nivå.
Vi hjelper deg å bli jobbklar, og tilbyr blant annet:
• CV- og søknadsprat
• UiT Internship - relevant jobb ved siden av studiene
• Arbeidslivsdagen, UiTs største karrieredag
• Møteplasser og arrangementer
Hold deg oppdatert på hva som skjer ved Senter for karriere og arbeidsliv.

Er du usikker på hvordan du skriver CV og søknad?
Kom gjerne innom oss for CV- og søknadsprat hver
tirsdag og torsdag mellom 13.00-15.00 i 1. etasje på
Øvre lysthus, UiT.
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@UiTKarriere

UiT.no/ska

lunsjprat

– nå har du muligheten til å vinne tidenes lunsjavtale

Gå ikke glipp av muligheten til å bli bedre kjent med tre representanter fra nordnorsk arbeidsog næringsliv, og andre organisasjoner som preger vår by og landsdel. Her vil du kunne knytte
verdifulle kontakter og få gode råd og tips om fremtidig karriere.

FOTO: HelseNord IKT

FOTO: Privat

FOTO: Privat

PÅ LUNSJEN DELTAR:

Andreas Nilsen

Målfrid Baik

Kolbjørn Engeseth

Daglig leder
FLOW Coworking

Regiondirektør
NHO Arktis

Daglig leder/partner
Jupiter System Partner

HVORDAN SØKE?
Send en e-post til karriere@uit.no om hvorfor du bør bli valgt ut til å delta. Merk e-posten «Lunsjprat».
Maks 400 ord. I tillegg må du oppgi navn, alder og studieprogram. Tre studenter vil bli trukket ut til å
delta.
HVEM KAN DELTA OG HVA ER FRISTEN?
Alle studenter ved UiT Norges arktiske universitet høsten 2018 kan delta i trekningen om tidenes
lunsjavtale. Frist for søknad er 16. september 2018.
Lunsjen vil bli organisert i Tromsø sentrum fredag 12. oktober 2018 kl. 12:00.
«Jeg liker veldig godt ideen om å introdusere næringslivet for studenter
i form av en lunsj. Møtet med næringslivsrepresentantene var veldig
positivt! Samtalene hadde fin flyt og alle snakket med alle. Jeg kjente til
noen av representantene fra næringslivet fra før og det var utrolig gøy å
høre de ulike historiene de hadde om hvordan de hadde kommet dit de
var i dag.
Etter å ha hørt deres historie gleder jeg meg til å få begynne på mitt eget
karriereløp - skape mine egne historier».
Embla Jenset 
Deltaker på fjorårets Lunsjprat
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kom på frokost 11. september få de beste tipsene til årets arbeidslivsdag

Tid:
Sted:

Tirsdag 11. september, frokost serveres fra kl. 08:15 
Program starter kl. 08:30 og slutter ca. kl. 10:00
Bazinga, Teorifagskantina

Hvordan kan du få mest ut av Arbeidslivsdagen?
Vi inviterer til frokostmøte for årets Arbeidslivsdag tirsdag 11. september kl. 08.30 i Bazinga. Få de beste
tipsene til hvordan du kan utnytte dagen og forberede deg på best mulig måte fra de som står på stand
og rekrutterer.

Kongsberg Satellite Services:
«Hva ønsker bedrifter på stand å vite om deg?»

Remiks Miljøpark:
«Fra et bedriftsperspektiv – hvordan gir UiT studenter
et godt inntrykk?»

Bedriftskompetanse:
«Rekrutteringsprosessen – hva skjuler seg bak annonseteksten? 
Slik jobber profesjonelle rekrutterere når de vurderer kandidater».

Senter for karriere og arbeidsliv, UiT Norges arktiske universitet:
«Hvordan forbereder du deg til Arbeidslivsdagen på best mulig måte?»
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10 tips til hvordan du får mest ut av Arbeidslivsdagen
1.

Dra på «Klar til å bli jobbklar»-frokosten tirsdag 11. september for de
beste tipsene!

2.

Sjekk ut deltakerlisten

3.

Merk deg hvilke virksomheten du synes er interessante

4.

Forbered en kort pitch – hvem er du og hva kan du?

5.

Ha en CV klar og ta den med deg på selve dagen

6.

Forbered noen spørsmål til de som står på stand

7.

Oppgavesamarbeid – er det noen av virksomhetene du kunne tenkt deg
å skrive en oppgave for?

8.

Bruk karrierefløyen: Dra på CV- og intervjukurs, test dine ferdigheter og
lær mer om bedriftene og karrierevalg på de ulike presentasjonene

9.

Håndhils, smil og snakk med bedriftene på stand

10. Følg opp bedrifter du kom i god kontakt med etter Arbeidslivsdagen

Lykke til!

