
Varmt välkommen till Luleå Studentkårs erbjudandekatalog!
Luleå Studentkår är en intresseorganisation som verkar för studenterna på Luleå  
Tekniska Universitet. Vårt mål som studentkår är att vara den självklara länken mellan studen-
ter, universitetet och näringsliv. Luleå Studentkårs bredd är en av våra största styrkor och det är 
vi stolta över. 

Utbildningar under Luleå Studentkår:
Luleå Studentkår består av 6 sektioner med olika utbildningar under vardera sektion. Detta 
innebär således att Luleå Studentkårs utbildningsspann blir mycket brett. Luleå Studentkår 
innefattar utbildningar inom följande områden: 

Sara Rosencrantz 
Arbetsmarknadsansvarig

0920-493272 
Arbetsmarknad@luleastudentkar.com

Joakim Jakobsson 
Kommunikationsansvarig 

0920-493272 
Kommunikation@luleastudentkar.com

Hör av dig så berättar vi mer:

Besök gärna vår hemsida: 
www.luleastudentkar.com

Samhällsvetenskap 
Beteendevetenskap 
Fastighetsmäklare 
Ekonomi 
Juridik

Digital tjänstutveckling
Systemvetenskap
Mediautveckling
Ljud och Ljus

Hälsovetenskap
Fysioterapi
Pedagogik
Musik och Dans
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Erbjudandekatalog

Monterplats
Monter på en av universitetets mest besökta 
studentytor. 
 

Frukostbjudning
Dagens viktigaste mål kan med fördel intas i 
anslutning till en företagspresentation. 

Lunchbjudning
Bjud gärna studenterna på lunch samtidigt som 
ni berättar kort om er verksamhet. 

Lunchföreläsning
Fånga studenternas intresse med en intressant 
föreläsning under lunchtid. 

Tentakaffe
Bjud våra studenter på det mycket uppskattade 
tentakaffet i anslutning till tentamensperioden 
under någon av årets fyra läsperioder. 

Middagsevent
Håll gärna föredrag eller annan spännande 
aktivitet för studenterna efter kontorstid. 

Sociala medier
Nå ut till våra studenterna snabbt och enkelt med 
era studenterbjudanden på våran Facebooksida, 
hemsida eller Instagram.  

 
Veckobrev
Varför inte dela information och erbjudanden 
direkt till 1100 veckliga läsare genom vårt veck-
obrev?

Kårerna Informerar
Inför terminstart varje höst skickar vi ut ett maga-
sin till alla förstahandsintagna studenter vid varje 
campus kopplat till LTU med information om vår 
verksamhet

Erbjudanden

Luleå Studentkår
Luleå Tekniska Universitet
97187 Luleå

Organisationsnummer: 8970009091
Bankgironummer: 5100-7094 

Arbetsmarknad@luleastudentkar.com

Kostnaden för de olika erbjudanden beror på omfattning. Om något intresserar er får ni 
mer än gärna höra av er till oss. Vi skräddarsyr gärna lösningar som passar just er och er 
organisation. Vi ser mycket positivt på långsiktiga relationer samtidigt som vi också är 
intresserade av tillfälliga samarbeten. Tveka inte om att kontakta oss!


