Utnarm 2022
Karriärmässan för Uppsalas teknolog- och
naturvetarstudenter
KARRIÄRMÄSSA

10 November kl. 9-16
Hus 10, Ångströmlaboratoriet
EVENTVECKOR
31 Oktober - 9 November
EVENTVECKOR OCH KARRIÄRMÄSSA

För studenter
Välkomna till Uppsala och Ångströmlaboratoriets hus 10 för årets upplaga av Utnarm.
Under 2 veckor kommer du få chansen att möta företag och få en chans att bygga
viktiga relationer till ditt nuvarande eller framtida arbetsliv.
Två veckor med event såsom workshops, lunchföreläsningar och studiebesök
kommer att avslutas med en intensiv mässdag i Hus 10.
LÄS MER

Vad är Utnarm?
En Årlig Karriärmässa
Varje år i November ställer ca 100 företag ut på Utnarm för att träffa dig som student.
Karriärmässan är ett perfekt tillfälle för dig att träffa och diskutera bl.a. framtida
karriärer, exjobb, sommarjobb och anställningar.
Två Hela Eventveckor
Under de 2 veckorna innan karriärmässan arrangerar utvalda företag egna event. Det
kan vara allt från lunchföreläsningar till arbetsplatsbesök och casekvällar.
Drivet Av Studenter
Utnarm är gjort möjligt av studenter från Uppsalas teknolog- och naturvetarkår som
tillsammans jobbar för att skapa ett toppevent.

Utnarm 2022
Career fair for Uppsala's Engineering and
Science students.
CAREER FAIR
10 November 9-16
House 10, Ångströmlaboratoriet
EVENT WEEKS
October 31 - November 9
EVENT WEEKS AND CAREER FAIR

For students
Welcome to Uppsala and the Ångströmlaboratory's house 10 for this year's edition of
Utnarm. During 2 weeks you will have the opportunity to meet companies and get a
chance to build important relationships for your current or future working life.
Two weeks of events such as workshops, lunch lectures and field visits will end with
an intensive fair day in House 10.
READ MORE

What is Utnarm?
An Annual Career Fair
Every year in November, around 100 companies exhibit at Utnarm to meet you as a
student. The Career Fair is the perfect opportunity for you to meet and discuss future
careers, thesis projects, summer jobs and employment opportunities.
Two Event Weeks
During the 2 weeks before the career fair, selected companies will organise their own
events. These can range from lunchtime lectures to workplace visits and case
evenings.
Run By Students
Utnarm is made possible by students from Uppsala Union of Engineering and
Science students working together to create an amazing event.

