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Juni 2013
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Välkomstmässa
Den 10 september är det dags
för årets välkomstmässa på
Högskolan i Gävle.
Söker du arbetskraft, vill visa
upp ditt företag/organisation eller
bara träffa våra studenter?
Då bör du anmäla dig till
Välkomstmässan 2013 redan
nu!

Kontaktorget: Vi önskar dig en trevlig sommar!
Här kommer terminens sista Samverkansnytt och oavsett om din semester har
börjat eller om du fortfarande räknar ned dagarna till den stundande ledigheten,
vill vi från Kontakttorget önska dig en härlig sommar!
På bilden från vänster Anna Bäcklund, Anna Jansson Åkerson, Joakim
Helmbrant, Helen Karlsson och Anna Näsman, alla Kontakttorget.

Målgruppen för mässan är
Högskolans studenter men riktar
sig främst till våra nya studenter,
då den är en del av deras
introduktion.

Välkomstmässa,
information och anmälan

Funderar du på att
bygga hus? Ta hjälp
av våra studenter
Hittar du inte ditt drömhus
varken hos mäklaren eller i
någon huskatalog?

Läs tidningen LEVE!

Då kan det här vara något för
dig. Under hösten kan du få
hjälp av blivande
byggnadsingenjörer att utforma
ditt drömhus.

Bygg ditt hus i
samarbete med blivande
byggnadsingenjörer

... och hälsar välkommen till nya samarbeten i höst!

Har du funderat på att samarbeta med Högskolan i Gävle?
Kanske är hösten 2013 ett perfekt tillfälle att ta tag i det! Gäller
det samarbeten med studenter, komptensutveckling, frågor kring
innovationer eller annat? Vänd dig till Kontakttorget så hjälper vi
dig att hitta rätt samarbete!

http://www.epmf.se/20163/open/visautskick.asp?kundid=10533&id=287&chksum=5167P473L1&historikid=703[2013-06-19 14:36:06]

Den 17-19 oktober träffar ni Högskolan i Gävle på
Företagarforum i Sandviken. Vi är i full gång med att planera
inför detta och för möten med er!
Mer om detta kommer ni att kunna läsa i kommande
Samverkansnytt .
I övrigt vill vi tipsa er om vårt kalendarium på hemsidan där vi
just nu fyller på med händelser som rör samarbeten och
samverkan med Högskolan i Gävle. Så ta en titt här i höst och
se vad som är på gång.

www.hig.se/samverkan

-----------------------------------------------------Om du inte vill ha samverkansnytt, klicka här
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