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Ta chansen att lära känna framtidens 

kvinnliga civilingenjörer!  
 

Det kvinnliga nätverket Hera består av drygt 400 drivna och engagerade 

tjejer, som läser programmen Maskinteknik, Maskinteknik med Teknisk 

Design och Industriell Ekonomi på Lunds Tekniska Högskola, en av de 

högst rankade tekniska högskolorna i världen. Genom ett samarbete med 

oss får ni en unik möjlighet att träffa våra medlemmar och bygga en 

relation mellan oss studenter och ert företag.   

 

Hera erbjuder event av hög kvalitet, såsom lunchföredrag, studiebesök 

samt olika former av företagsevent – ett perfekt tillfälle att presentera ert 

företag och vad ni som arbetsgivare kan erbjuda oss kvinnliga studenter. 

Våra kommunikationskanaler till medlemmarna kan också användas för att 

förmedla information om era eventuella exjobb, internships och 

traineeprogram till våra medlemmar.  

 

Vi är öppna för de flesta idéer och har lätt att anpassa våra event efter era 

specifika önskemål.  

  

Vi ser fram emot att samarbeta med er!  

  

Hera-styrelsen  
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EVENTFÖRSLAG  
Hera erbjuder väl genomförda event för att skapa kontakt mellan inspirerande 

företag och motiverade kvinnliga studenter.    

 

Flera olika event erbjuds enligt specifikation nedan, men givetvis kan dessa 

skräddarsys enligt era önskemål och preferenser. Gemensamt för dessa är att vi 

står för bokning av lokal samt beställning av passande förtäring och dryck. 

Kontakta oss för prisuppgifter för respektive event.   

 

I alla våra event ingår även att information om eventet når alla Heras 

medlemmar via mail-utskick, sociala nätverk samt Heras hemsida.   

  

  

LUNCHFÖREDRAG  

Under en lunch får ni tillfälle att presentera ert företag för Heras medlemmar. 

Föredraget kan till exempel handla om er rekryteringsprocess, 

karriärmöjligheter eller annat aktuellt som ni vill nå ut med till våra medlemmar.  

 

Tidsåtgång: 45-60 minuter  

Deltagarantal: 30-50 personer  

  

MORGON-/KVÄLLSEVENT 
Ett morgon-/kvällsevent ger en nära, mer avslappnad kontakt med våra 

studenter. Eventet kan delas upp i två delar, där ni under den inledande delen får 

chans att presentera ert företag. Därefter följer kvällens huvuddel där vi antingen 

utför en rolig aktivitet tillsammans, såsom matlagning eller en chokladprovning, 

eller där ni håller i en interaktiv workshop kring ett ämne som berör våra 

medlemmar. Detta skulle kunna vara case-lösning, intervjuteknik eller kvinnligt 

ledarskap. Självklart kan hela tiden också upptas av en presentation av ert 

företag om ni vill berätta mer utförligt om något särskilt, som till exempel 

aktuella internship eller traineetjänster. Under kvällen finns stora möjligheter till 

mingel och personlig kontakt med Heras medlemmar.  

 

Tidsåtgång: 2-4 h   

Deltagarantal: Efter önskemål  
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STUDIEBESÖK  
Det finns stort intresse bland Heras medlemmar att komma ut på företag och se 

hur arbetet fungerar på plats. Tillsammans planerar vi ett studiebesök på ert 

företag, där ni får möjlighet att visa upp er verksamhet för en mindre grupp 

tjejer.  

 

Tidsåtgång: 1 h – 1 dag   

Deltagarantal: 10-30 personer  

 

MARKNADSFÖRING  
Samtliga event enligt ovan marknadsförs som sagt genom våra olika kanaler. 

Denna marknadsföring innefattar:   

 

● Mailutskick till samtliga Hera-medlemmar   

● Exponering på vår hemsida, www.hera-lth.se   

● Information på Heras Facebook-sida  

● Affischering i foajén i Maskinhuset på LTH   

 

Förutom marknadsföring av de event vi planerar tillsammans med er som 

företag, erbjuder vi er även chansen att nå ut med information om till exempel 

internships, traineeprogram och exjobb via våra marknadsföringskanaler. Det 

finns möjlighet att rikta mailutskicken till specifika årskurser.  

  

  

KONTAKTA OSS!  
Vi ser fram emot att höra från er och diskutera framtida samarbete.  

 

Mail: hera@hera-lth.se  

Hemsida: www.hera-lth.se   

Facebook: Hera LTH  

   

 


