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Student Node skapar fler tech events
Student Node har gjort upp till 1,5 event/vecka där arbetsgivare fått träffa
relevanta studenter. Det senaste året har bolaget gjort fler tech events och
står bland annat bakom Tech Boat och Tech Meet där arbetsgivare får hitta
och rekrytera IT-studenter.

Hur går det till på era tech events?
David Schofield, medgrundare: ”Ansökande IT-studenter får en plats till ett av
våra tech mingel som vi ordnar. Där samlar vi ca 70 IT-studenter och 5-7
arbetsgivare. Det hjälper företagen att få en ordentlig genomslagskraft och träffa
precis rätt typ av människor på 2-3 effektiva timmar. Vår plattform levererar
dessutom CVn till arbetsgivarna så att de har koll på vilka de får träffa.”
Marie de Laval,
Medgrundare på Paxton Executive:
”Ett superchans att på plats få tala med många intresserade
och potentiella studenter. En plattform för många spännande
kontakter. Mycket energi och engagemang!”
Jens-Peter Olsson,
Utvecklare & IT-konsult på Etimo:
”En härlig kväll med mängder av energi från både
Student Node och alla studenter - riktigt lyckat! Vi
knöt många bra kontakter inför framtiden”.
Malin Sandell,
Employer Branding ansvarig på Svenska Spel:
” Ett gyllene tillfälle att både få möjlighet att prata lite
djupare med framtidens kompetens och höra vad de anser
vara mest attraktivt hos en potentiell arbetsgivare och
samtidigt få berätta om hur kul det är att jobba hos oss!”
Kontakt:
Erik Sturesson
VD, Student Node AB
erik.sturesson@studentnode.com

Studenter antagna

Målgrupper

Utgångsår

112
Studenter ombord

74
E-post skickade

SMS skickade

Inbjudna kandidater

320

365

1 120

CV granskning & telefonintervjuer
Screening från tidigare events
Seach (LinkedIn, Facebook)
Rekommendationer

Reach

59

Reach

6 572

1 657

CVn uppladdade
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Besökare till TechBoat.se

●
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●
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29 888

INKÖP AV MAT & DRYCK

11 Videoklipp ÖPPNA ->
Påminnelse hemsida
Fått en plats hemsida
Tack hemsida

Videoproduktion

Impressions

16 334

Skapat innehåll

120 timmar

200 FLYERS

35 EVENTBILDER

120 Baguetter
5 Event personal

TACK TILL ER!
●

Rätt IT-anställda närvarade från er

●

Bra minglat under tre intensiva timmar

●

Videointervjuer på ert kontor

●

Planering och koordinering

