Student Node

Tech Year 2021

Idag nås IT-talangerna av för mycket brus i sociala medier och får överflödigt med erbjudanden. Som
arbetsgivare måste du bli personligare och mer minnesvärd för att urskilja dig. På unika och kreativa
tech events som Tech Boat och Tech Tower samlas utvalda IT-talanger för att träffa bra arbetsgivare.
Tar du chansen att fånga dem, eller ska ni fortsätta vara en del av bruset?

Tech Tower
(Med kandidater)

Tech Boat
(Med kandidater)

Tors 6:e maj kl.18 -21
Tors 18:e feb kl.18 - 21
(Inställt på grund av COVID-19) (Inställt på grund av COVID-19)

Tech Leaders Boat

Tech Tower

Ons 19:e maj kl.18 - 21
(Inställt på grund av COVID-19)

Tors 11:e nov kl.18 - 21

(VIP-mingel för ledare inom tech)

(Med kandidater)

Varför ska du vara med?

Bli minnesvärd

Få fler ansökningar

Rapport & statistik

Upplevelsen av eventen är något alldeles särskilt. Ni blir
ihågkommna och får träffa IT-talanger som ni behöver stärka ert
varumärke mot för att få ansökningar.

Millennials lockas av en arbetsplats med bra kollegor. På
tech eventen skapas relationer som leder till att IT–
talanger vill jobba hos er.

Få en rapport efter eventet på vad och var ITkandidaterna pluggat och när de går ut och hur vi nått ut
med eventet och ert varumärke
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Senaste Tech Tower (2019)
FRÄMSTA LÄROSÄTENA
UTBILDNINGAR
Annan civilingenjör

UTGÅNGSÅR

1. Kungliga Tekniska Högskolan
(Campus Vallhallavägen)

2020

2. Institutionen för data & systemvetenskap
(Kista Campus, Stockholms universitet)

Informationsteknik

2019

3. Yrkeshögskolor med programmeringsutbildning
(Stockholm)

Interaktionsdesign
IT-ekonomi

> 2020
< 2019

KANDIDATER ANTAGNA

Kravanalytiker IT
Programmering

91

Systemvetenskap

ANSÖKNINGAR

232
Kommunikation till potentiella kandidater
E-post skickade

2 457

SMS skickade

Inbjudna kandidater

1 483

Besökare till TechTower.se

2 107

443

Övrig statistikCVn
Uppladdade CVn

88

LinkedIn profiler

90

GitHub profiler

26

Video filmat

7,7 min

Bilder tagna

638

Bilder från våra event
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Några vi jobbar med

Student Node

Student Node

Prislista
Vi hjälper dig attrahera och rekrytera IT-talanger

+ REKRYTERING

BYGG VARUMÄRKE

ETT EVENT

TVÅ EVENT

Tech Boat eller Tech Tower

Tech Boat & Tech Tower

Träffa och rekrytera utvalda ITkandidater. Ett fåtal arbetsgivare
får all uppmärksamhet under en
minnesvärd kväll.

Spara 5 000 kr per event. Totalt
10 000 kr rabatt

35 000 kr
exkl. moms

&

&

eller

IT

EVENT & REKRYTERING
Varumärkesbyggande & Poolias
gedigna rekryteringsprocess.
Vi bjuder på 15 000 kr per event och Poolia bjuder
på 15 000 kr per offert av rekrytering.
Totalt minst 30 000 kr rabatt.

60 000 kr
exkl. moms

KONTAKTA OSS

Kalender för Tech Year 2021
Tech Tower
(Med kandidater)

Tors 18:e feb kl.18 - 21

(Inställt på grund av COVID-19)

Tech Boat

Tech Leaders Boat

Tech Tower

Tors 6:e maj kl.18 -21

Ons 19:e maj kl.18 - 21

Tors 11:e nov kl.18 - 21

(Med kandidater)

(VIP-mingel för ledare inom tech)

(Inställt på grund av COVID-19) (Inställt på grund av COVID-19)

(Med kandidater)

Kontakta oss

Student Node

Vi är alltid ute efter att hitta bra arbetsgivare till
våra IT–talanger. Kontakta oss för en fika, en lunch
eller ett möte.

Preliminärboka eventplats
Vi har begränsat antal platser för arbetsgivare.
Preliminärboka plats innan de tar slut.
Kontakta Erik Sturesson för att boka er plats.

Vår hemsida:
www.studentnode.com

Erik Sturesson
VD & Co-founder

David Schofield
CTO & Co-founder

076 2070662

073 7770775

erik.sturesson@studentnode.com

david.schofield@studentnode.com

