
MÖTESPLATS CAMPUS
DRI V Innovation deltar på Mötesplats 
Campus den 3/3. Träffa oss där, eller ta 
kontakt idag på exjobb@drivinnovation.se

INTRESSEANMÄLAN
Anmäl ditt intresse genom att fylla i 
anmälningsformuläret, eller genom att maila till 
exjobb@drivinnovation.se

Anmälan via QR-kod:

I SAMARBETE MED: 

VAD OCH FÖR VEM?
DRIV Innovation stöttar ingenjörsstudenter som 
gör sitt exjobb mot företag och organisationer i 
Jämtland/Härjedalen och Västernorrland. 

EXJOBBET SOM EXPRESSVÄG 
TILL YRKESLIVET? 

- KONTAKTA OSS PÅ DRIV INNOVATION 

MATCHNING
Vill du bolla dina idéer eller få tips om företag att 
göra exjobbet hos? Vi har ett brett kontaktnät 
inom industrin och näringslivet, och har goda 
erfarenheter av framgångsrika matchningar.

HANDLEDNING
Under kursperioden kan du som student få extra 
handledning via oss på DRIV om företaget har 
ont om tid, eller om du vill ställa fördjupande 
frågor inom ett expertområde . Vi har stor 
kompetens inom konstruktion, verksamhets-
utveckling och digitalisering.

https://drivinnovation.se/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=bqCfwVldika2PFXloYCkSWtsCkRd3JZJqUNZYcNPSfxUN1NNMTBSRVRLSUU4NFZGTUZBUU00TDFQWSQlQCN0PWcu
mailto:exjobb@drivinnovation.se
https://iuczgroup.se/simmitt/


LÅT DITT EXJOBB SKINA!

SEKRETESS
Självklart behandlar vi pågående arbete 
och rapport enligt önskad sekretess.

ANMÄLAN OCH FRÅGOR
Anmäl dig till genom att fylla i 
anmälningsformuläret, eller genom att maila till 
exjobb@drivinnovation.se

Anmälan via QR-kod:

HUR GÅR DET TILL?
I slutet av kursperioden skickar du din rapport till 
oss. En erfaren och engagerad jury kommer att 
granska rapporterna och välja ut de främsta inom 
de tre kategorierna. Bland annat bedömer juryn 
vilken nytta ditt examensarbete tillfört företaget 
eller organisationen du har arbetat hos. 

Utmärkelserna tillkännages vid en ceremoni som 
hålls i början av juni. 

I SAMARBETE MED: 

Mittuniversitetets studenter gör uppskattade insatser för företag i regionen, och det vill DRIV 
Innovation, IUC Z-GROUP och Samling Näringsliv uppmärksamma!
Ta chansen att få ditt exjobb granskat av representanter för näringslivet. Få professionell feedback, 
tillgång till ett stort kontaktnät, en extra krydda till CVt och kanske en värdefull utmärkelse.
Deltagandet innebär inget extra arbete för dig 
under examensarbetets gång.

- MEST INNOVATIVA EXAMENSARBETE -

VEM KAN DELTA?
Alla ingenjörsstudenter vid Mittuniversitet som gör 
sitt examensarbete hos företag eller organisationer i 
Jämtland-Härjedalen är välkomna att delta. 

- BÄSTA RAPPORT -

- BÄSTA EXAMENSARBETE -

TRE KATEGORIER

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=bqCfwVldika2PFXloYCkSWtsCkRd3JZJqUNZYcNPSfxURVhTRVo1UlJPMk9YRzBYR09RMDEzUFpNOCQlQCN0PWcu
mailto:exjobb@drivinnovation.se


Linnéa Karlsson, ekoingenjör och skapare av 2020 års ”Bästa 
examensarbete för region Jämtland/Härjedalen”

HEJ LINNÉA, GRATTIS TILL UTMÄRKELSEN! 
BERÄTTA – VARFÖR ANMÄLDE DU DITT EXJOBB TILL 
BEDÖMNING AV JURYN?
Tack! Jag fick höra talas om det av lärare och klasskompisar och 
tänkte mest att det kunde vara en rolig grej. 

SKULLE DU REKOMMENDERA ANDRA ATT GÖRA 
SAMMA SAK?
Ja absolut, det var en rolig grej och man har inget att förlora. Det var 
dessutom väldigt lätt att anmäla sig.

HAR DITT DELTAGANDE ÖPPNAT UPP ANDRA 
MÖJLIGHETER FÖR DIG?
Ja det har det verkligen. Jag blev kontaktad och erbjuden jobb 
efteråt!

“JAG BLEV 
KONTAKTAD OCH 
ERBJUDEN JOBB 

EFTERÅT!”

Kasper Österdahl, maskiningenjör och skapare av 2020 års ”Mest 
innovativa examensarbete”

HEJ KASPER, GRATTIS TILL UTMÄRKELSEN! 
BERÄTTA – VARFÖR ANMÄLDE DU DITT EXJOBB TILL 
BEDÖMNING AV JURYN?
För mig var det självklart att ställa upp eftersom man har mycket att 
vinna och lite att förlora. Det enda arbete som krävdes var att 
anmäla sig och sen skicka in rapporten, hur lätt som helst!

SKULLE DU REKOMMENDERA ANDRA ATT GÖRA 
SAMMA SAK?
Att vara anmäld till granskningen gav mig mer motivation att skriva 
ett riktigt bra exjobb som jag kan vara stolt över. Dessutom fick jag 
möjlighet att ha DRIV Innovation som bollplank för tankar och 
idéer kring arbetet. 

HAR DITT DELTAGANDE ÖPPNAT UPP ANDRA 
MÖJLIGHETER FÖR DIG?
Ja, i mitt fall ledde det till att jag blev rekommenderad till ett företag 
och fick anställning som ingenjör här i Östersund vilket känns 
otroligt kul!

”JAG FICK 
ANSTÄLLNING SOM 

INGENJÖR HÄR I 
ÖSTERSUND VILKET 

KÄNNS OTROLIGT 
KUL!”

ORD FRÅN TIDIGARE DELTAGARE


