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Bli kjent med landets beste sivilingeniørstudenter tirsdag 19.oktober

Kjemidagen er en unik bedriftsdag på NTNU i Trondheim for sivilingeniørstudenter innen 
Nanoteknologi og Industriell kjemi og bioteknologi. Vi er opptatt av å skape god kontakt 
mellom studentene ved våre linjer og aktører i næringslivet. Derfor tilbyr vi Kjemidagen som 
et helhetlig arrangement hvor bedriftene får anledning til å komme i kontakt med studentene 
på flere arenaer i løpet av dagen. 

Kjemidagen er en populær begivenhet for studentene og derfor er oppmøtet og 
oppslutningen alltid stor. Dagen trekker studenter på alle årstrinn og fra alle studieretninger. 

Velkommen til



Visjon 
”Kjemidagen vil knytte sterkere bånd mellom 

bedrifter og studenter, og øke 
tilgjengeligheten. Vi skal engasjere, motivere 

og inspirere.  ” 

Engasjement 

Kjemidagens sterkeste side er studentenes engasjement rundt dagen. Dette er en dag av og for 

studenter. Det er den store dugnadsånden, og ikke minst et brennende engasjement, som gjør at 

Kjemidagen har blitt en stor suksess i løpet av sine få år. Dagen engasjerer hele 3. klasse, i tillegg til 

flere frivillige, som bruker mye av tiden sin på å gjøre Kjemidagen til en av NTNUs beste 

bedriftsdager innen sitt fagfelt. Vi ønsker at Kjemidagen skal være en begivenhet som studentene ser 

frem til. 

Interaksjon 

På forrige fysiske Kjemidagen, Kjemidagen19, deltok 23 bedrifter samt flere av instituttene ved 

NTNU. Det er viktig for oss at både bedrifter og studenter skal føle seg sett. Vi mener rekruttering 

strekker seg langt utover kombinasjonen av stand og bedriftspresentasjon. For å gi bedrifter 

muligheten til å bli bedre kjent med studentene, arrangerer vi bankett på kvelden hvor dere kan 

møte 4. og 5. års-studenter.  

Relevans 

Kjemidagen er en spesialisert bedriftsdag som hovedsakelig inviterer bedrifter innen 

nøkkelområdene kjemi (organisk, analytisk og anvendt teoretisk), materialkjemi og energiteknologi, 

prosessindustri, nanoteknologi og bioteknologi. Et slikt spesialisert interesseområde gjør dette til en 

unik bedriftsdag for bedriftene og våre studenter. Dere vil som bedrift møte interesserte studenter som 

er relevante for deres virksomhet, og studentene vil møte et bredt utvalg av bedrifter innen sine 

fagområder.



 

“Fantastisk bra organisert event, vi følte oss godt ivaretatt gjennom hele 
prosessen. Studentene på NTNU gir oss bakoversveis og imponerer oss år etter 

år med sine bakgrunner og interesser. Vi gleder oss allerede til neste år!“
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10.00    Åpning 
10.15 - 15.00  Bedriftsstand 
11.15 - 12.00  Motivasjonsforedrag/  
    populærvitenskapelig foredrag 
13.45    Sommerjobbmaraton 
18.30    Bankett 

Vi ønsker at Kjemidagen skal være en minneverdig begivenhet for både bedrifter og studenter, og 
av denne grunn har vi et tett og innholdsrikt program gjennom dagen. Hovedformålet for 
Kjemidagen er å skape kontakt mellom studenter og næringsliv, og av denne grunn har vi lagt opp 
til flere arenaer hvor dette kan foregå. 

Nedenfor er det gitt et tentativt program som viser hvordan vi ønsker å gjennomføre dagen for et 
best mulig utbytte for både studentene og bedriftene. 

Programmet er som sagt å betrakte som tentativt, da visse endringer vil kunne forekomme.

Program for dagen



Tilbud
Kjemidagen sine ulike tilbud er beskrevet nedenfor. Tilgang på bankett, speedintervju, 

sommerjobbmaraton og bedriftslunsj er inkludert i begge pakkene. Enhver deltakende bedrift på 

Kjemidagen vil få tett og personlig oppfølging, både i forberedelsene til dagen og under selve 

arrangementet. 

Stor pakke 
Dette er det beste tilbudet vi gir. Ved å velge en 
stor pakke vil dere få stand med sentral 
plassering, og med god plass til standen. Dere 
vil få to ekstra billetter til banketten som dere 
står fritt til å dele ut til studenter. Dere vil få 
ekstra promotering i forkant av dagen, og vil 
ikke bli promotert sammen med andre bedrifter. 

Pakken inkluderer følgende: 

• Alt i den lille pakken 
• Ekstra sentral standplassering 
• God plass rundt standen 
• Større stand 
• To studentbilletter til bankett som kan deles ut 

til interessante studenter 
• Ekstra promotering i promomateriell 

Liten pakke 
Stand-plassering vil være i et område med 
mange kjemi- og nanostudenter. Pakken 
inkluderer standområde, god oppfølging og 
plass på sommerjobbmaraton. I til legg 
inkluderer det to  bedriftsrepresentant-plasser til 
banketten. 

Pakken inkluderer følgende: 

• Standplass 
• Bedriftslunsj 
• Plass på sommerjobbmaraton 
• To bedriftsrepresentant-plasser til        

 banketten 

Stor pakke    kr 29 000 
Presentasjon    kr 7 000

Liten pakke   kr 18 000 
Ekstra bankettbilletter  kr 600 

Alle priser er eks.mva.



Bankett 
Det vil i år som tidligere år bli avholdt en bankett med bedriftsrepresentanter og 4. og 5. 
årsstudenter. Vi mener banketten er en viktig del av Kjemidagen, da det gir studenter og 
bedriftsrepresentanter mulighet til å treffes i en hyggelig setting. Hver bedrift vil selv få mulighet til å 
velge hvilke studieretninger de helst vil sitte med, og kan også sette av plasser til mottakere av 
eventuelle studentbilletter som deles ut på dagen. Banketten gjør Kjemidagen til mer enn bare en 
bedriftsdag. 

Middagen er en stor begivenhet for studentene ved nanoteknologi og kjemi, så oppmøtet er stort og 
billettene til banketten forsvinner vanligvis raskt. Banketten er åpen for alle bedrifter som er påmeldt 
Kjemidagen, og vi håper at dere benytter dere av denne muligheten til å bli bedre kjent med oss. 

Presentasjonene 
Under banketten gir vi interesserte bedrifter muligheten til å presentere seg selv for bankettdeltakerne. 
Dette er en mulighet til å treffe de mest relevante og interessante studentene, da publikum er 
studenter på fjerde og femte årstrinn, og eventuelt studenter som er spesielt invitert av dere. Hver 
bedrift får 7-8 minutter til rådighet.  

Det er en utfordring å presentere sin bedrift på så kort tid, men erfaring fra tidligere Kjemidager tilsier 
at studentene synes dette er et bra konsept. Bedriftene gjør en god profil, og gjør seg ekstra synlige 
for studentene. Det er viktig at kun det mest relevante av informasjon formidles, gjerne med humor og 
glimt i øyet. Film anbefales. 

Dersom dette virker interessant anbefaler vi å være tidlig ute med å bestille, siden det er et begrenset 
antall bedrifter som får holde presentasjoner.



 

”Vi fikk et godt helhetsinntrykk av dagen. Alt ble utført på profesjonell 
måte og vi føler vi kom i kontakt med veldig mange studenter. 
Kjemidagen vil også senere ha en viktig reklameeffekt for oss.” 
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Sommerjobbmaraton 
Kjemidagen vil avholde et sommerjobbmaraton. Det er et event hvor alle bedrifter som deltar på 
Kjemidagen vil få to minutter hver til å presentere sine sommerjobber, masteroppgaver og 
internships, og forhåpentligvis skaffe seg mange interesserte søkere.  

Dette er en fin mulighet for hver enkelt bedrift til å presentere aktuelle sommerjobber for kommende 
sommer. Dette trekker mange studenter, og tilbakemeldingene fra både studentene og bedriftene fra 
tidligere år er utelukkende positive. 

Speedintervju 
Alle bedriftene ved Kjemidagen vil ha tilgang til rom til speedintervjuer i løpet av dagen. Dersom 
dere på forhånd ønsker å gjøre avtaler med studenter, vil det også være mulighet for å reservere 
rom i forkant av dagen.

Angående Covid-19 
Det siste året har vært preget av smittesituasjonen rundt Covid-19. Selv om høsten ser ut til å bli 
mindre preget av smitteverntiltak, kan vi ikke vite noe med sikkerhet. Vi planlegger en fysisk 
gjennomføring av Kjemidagen, slik som det vanligvis har blitt gjort. Som bedrift melder dere dere 
på det fysiske arrangementet. Dersom det av smittehensyn ikke vil være mulig å gjennomføre 
Kjemidagen fysisk, vil ny valgfri påmelding komme for et digitale alternativ. Dere melder dere altså 
på Kjemidagen forbeholdt at den blir gjennomført fysisk! Vi ønsker oss og tror det vil være mulig å 
gjennomføre dagen fysisk, og gleder oss til at Realfagsbygget igjen blir fylt opp av spennende 
kjemi-relevante og bio- og nanoteknologi-relevante stands.



Om studentene

Kjemidagen er en bedriftsdag hovedsakelig for studenter ved Nanoteknologi og Industriell kjemi og 
bioteknologi. Studenter ved alle linjer er velkomne til å ta turen innom, men vi ønsker likevel at 
bedriftene skal være orientert om hva slags studenter de hovedsakelig profilerer seg for. 

Industriell kjemi og bioteknologi 
Litt om studiet: 
Industriell kjemi og bioteknologi er en 
fremtidsrettet utdanning som gir studentene 
kunnskap innen kjemi- og teknologifag. Dette 
studiet er et ypperlig utgangspunkt for videre 
yrkeskarriere. Studentene vil tilegne seg grundig 
teoretisk forståelse og få god innsikt i praktisk og 
industriell anvendelse av det de lærer. De to 
første årene gir et solid grunnlag innen kjemi, 
matematikk, fysikk, informasjonsteknologi og 
andre grunnleggende ingeniørfag. Man får i 
løpet av disse årene god innsikt i de ulike 
retningene studiet tilbyr, og danner seg 
breddekunnskap innen ulike fagfelt. 
Studentene fordyper seg etter to år innen en av 
spesialiseringene: kjemi, bioteknologi, kjemisk 
prosessteknologi eller materialteknologi, og det 
er derfor et stort faglig mangfold hos studentene 
ved denne linjen.  

Litt om studentene: 
Studentene ved linjen er hardtarbeidende med 
god arbeidsmoral som gjenspeiler den mengden 
jobb studiet krever, og de tar dette med seg ut i 
arbeidslivet. Med store klassetrinn har denne 
linjen et stort mangfold av personligheter. 
Mange engasjerer seg i frivillige verv, og 
studiets linjeforening er drevet av engasjerte folk 
som dedikerer sin fritid for å bidra til et godt 
sosialt miljø for studentene ved linjen. Dette 
bidrar til at studentene knytter bånd på tvers av 
klassetrinn slik at man har god kontakt med eldre 
studenter ved linjen. 

Nanoteknologi 
Litt om studiet: 
Nanoteknologi er et framtidsrettet fagfelt som 
bygger på grunnidéen om at fysikk og kjemi følger 
ulike regler på nanoskala enn vi er vant med, hvor 
stoffer får uventede egenskaper som gir stort 
potensial for utviklingen av moderne teknologi. 
Selve studiet er et femårig masterprogram, hvor de 
to første årene har hovedvekt på en bred innføring 
i de generelle ingeniørfagene. Dette skaper en god 
basiskunnskap i alle realfagene og skaper 
tverrfaglige studenter. Tredje år velger studentene 
en fordypning innen områdene bioteknologi/
medisinsk teknologi, elektronikk eller 
materialteknologi. Her er det store muligheter for 
dere som bedrift å påvirke våre studenter til 
studieretninger gjennom spennende 
bedriftspresentasjoner, stands eller andre 
presentasjoner av deres bedrift. 

Litt om studentene: 
Nanoteknologi ved NTNU er blant Norges fremste 
teknologistudier, med en av de høyeste 
opptaksgrensene i landet. Det viser seg også at 
studentene klarer seg veldig fint på universitet og 
leverer godt over gjennomsnitt i de fleste fag. 
Parallelt med det faglige viser våre omtrent 150 
studenter et høyt engasjement både i og utenfor 
linjeforeningen; både i det sosiale og i frivillighet. 
De aller fleste av studentene har verv i vår 
linjeforening Timini, i tillegg til å ha verv i andre 
organisasjoner som for eksempel UKA, Samfundet, 
politikk og annet.



Ta kontakt! 
Dersom dere har spørsmål eller spesielle ønsker er det bare å ta kontakt. Som sagt 
ønsker vi å gjøre vårt aller beste for at Kjemidagen blir en unik bedriftsdag, og 
deres beste eksponeringsmulighet rettet mot studenter på Nanoteknologi og 
Industriell kjemi og bioteknologi. Vi ser frem til å høre fra dere, og håper vi ses 19. 
oktober! 

kontakt@kjemidagen.no 

www.kjemidagen.no 

Deltakende bedrifter på forrige fysiske kjemidagen, Kjemidagen19:

mailto:styret@kjemidagen.no
http://www.kjemidagen.no



