TraineeGuiden

Student Brand Ambassadors

Vem kan bli studentambassadör?
Om du studerar på högskola eller universitet med minst 2 år kvar på din utbildning
så kan du bli studentambassadör för TraineeGuiden. I din roll som
Studentambassadör så är det viktigt att vara social, en fördel att ha kontakter på
skolan och du är en innovativ do’er.

Vad innebär det att vara
studentambassadör?
Du och ditt team kommer få en budget och ansvar att komma på och genomföra
olika aktiviteter för att sprida ordet om TraineeGuiden samt vårt flaggskepps-event
TraineeDagen med fler. Detta gör ni genom att hålla event på skolan, se över
möjligheter till mailutskick till skolans elever, med hjälp av flyers, affischer och
övriga medel.

Vad får du ut av att vara
studentambassadör?
Som studentambassadör på TraineeGuiden så får du möjlighet att ta ägandeskap
i projekt. Du utvecklas bland annat inom projektledning och marknadsföring och
får dokumenterad erfarenhet inom dessa områden.
Du utökar ditt nätverk på skolan men också med några av Sveriges främsta
företag. Du får möjlighet att vara företagsvärd på TraineeDagen och etablera
kontakt med utställare, några företag lite extra som du hjälper under dagen. Du
kan självfallet också använda oss som referens i ditt CV. För att stärka teamet så
bjuder TraineeGuiden på en AW som inkluderar middag 2 gånger/år.

Hur kommer jag igång?
- Steg för steg

Maila in din ansökan och
inkludera ditt CV. Du mailar till
frida.ahlin@traineeguiden.se

Du blir godkänd och antingen ledare på
din skola och får i uppgift att ta fram ditt
eget team, självfallet med hjälp av oss
på TraineeGuiden. Alternativt så finns
det ett team på din skola och då ingår
du i det teamet.

Du och ditt team planerar, utför
och rapporterar de event/
aktiviteter ni gör. Ni får en egen
budget och ansvar för den men
vi på TraineeGuiden finns som
bollplank och rådgivare hela
tiden.

Varje månad så har vi ett
avstämningsmöte. Vi sätter upp
en tid som återkommer varje
månad.

TraineeGuiden
Student Brand Ambassador Program
Månad 1 & 2
Du får ett startkit med:
Flyers om TraineeGuiden
Affischer TraineeGuiden
T- Shirt TraineeGuiden
Kommer upp på TraineeGuidens hemsida med kontaktuppgifter till dig med
titeln TraineeGuiden Brand Ambassador (valfritt om man vill lämna uppgifter)
Vi avsätter 30 minuter för att gå igenom en utbildning om TraineeGuiden - vilka vi
är, hur vi fungerar och varför vi finns samt Code of Conduct för Student Brand
Ambassador programmet.
Uppgifter: Börjar undersöka möjligheter med utskick till skolans elever. Hör med
studiekamrater och övriga elever hur känt traineeprogram är som karriärväg.
Börjar spåna på aktiviteter att göra på skolan och utför minst 4 st aktivitet där ni i
teamet delar ut flyers och sätter upp affischer på skolan.
Månad 3
När du har varit studentambassadör i 3 månader så får du:
Hoodie TraineeGuiden
Visitkort med namn, kontaktuppgifter och titel
Om du är den första i teamet, alltså teamledare så får du tillgång till din budget
nu och kan börja planera och utföra aktiviteter som kostar pengar. Du
rapporterar och inkluderar kvitto när du köper något. Krävs det att vi hanterar
köpet så berättar du vad vi ska göra och så löser vi på TraineeGuiden köpet.
Uppgifter: Utöver annan aktivitet så ska du/teamet planera en aktivitet där ni ställer
upp en monter i skolan under en halvdag och marknadsföra antingen
TraineeGuiden eller specifikt event beroende på när under året detta sker. Detta
får du 4 timmars lön för á 130kr/h Vi ser till att ni har montermaterial så som roll
upp med mer.
Månad 6
När du har varit studentambassadör i 6 månader så får du:
Möjlighet att göra ett företagsbesök hos önskat företag tillsammans med andra
studenter på din skola. Vi förmedlar kontakten och du organiserar och
genomför besöket.
Efter 6 månader fortsätter du som ambassadör och tar fram ideér, genomför
aktiviteter och säkerställer att eleverna på din skola vet att TraineeGuiden finns
som verktyg för att få information om traineemöjligheter.

Vad kan TraineeGuiden erbjuda
studentkårer och lärosäten?

Förslag på aktiviteter du kan genomföra
på din skola:
Via studentkårer, sektioner, institutioner, karriärcenter – vilka finns på din
skola?

Vi brinner för att matcha ihop unga talanger med spännande företag
och listar samtliga traineeprogram i Sverige. Det är en viktig plattform
för studenter att känna till för att kunna maximera sina möjligheter
efter examen.

Info om TraineeGuiden på hemsidan, t.ex. nyhet eller permanent
information på karriärsida
Permanent länk till TraineeGuiden.se på hemsidan (t.ex. under
jobb/karriärlänkar)

Detta är studentnytta och ligger i din skolas intresse att känna till.
Förutom att vi är ett bra verktyg för studenter att hitta sin framtida
arbetsplats erbjuder vi även:
1.

E-mailutskick, nyhetsbrev/studentnytt

De får synas med logo och länk på TraineeGuiden.se respektive

iFrame på karriärportal. Visar aktuella traineeprogram och vi

TaineeDagen.se under samarbetpartners. När ett samarbete har

uppdaterar automatiskt sidan.

inletts, skicka oss deras logo i eps-format och vart den ska länkas.
2.

Facebook och Twitter

De får synas under TraineeDagen på presentationer som rullar
under hela dagen.

Artikel i studenttidning med en redaktionell text
Events; tex arbetsmarknadsdagar och andra mässor på din skola.
Du, tillsammans med oss eller andra studenter representerar
TraineeGuiden på din skola och planerar för eventet. Vi
tillhandahåller material såsom roll ups, broschyrer etc.
Dela ut informationskort.
Gör på dina egna stora föreläsningar och om möjligt även på andra
stora föreläsningar.
Medverkan på events/arbetsmarknadsdagar
Annat

Kontakt
Vi har vårt kontor på Själagårdsgatan 8a i Stockholm city. Kom gärna
och hälsa på oss om du är i närheten!
Jag som bl.a. arbetar med dig som studentambassadör heter Frida
Ahlin. Mina kollegor är Linus Paulsson, Pia Lindberg, Diana Von
Martens (föräldraledig) och Bjarne Kristiansen.
Tveka inte att kontakta mig om du har frågor, för att återkoppla
aktiviteter du gjort, om du behöver mer material eller vill diskutera
något.
Frida Ahlin, Tf. Marknadsansvarig TraineeGuiden
frida.ahlin@traineeguiden.se
070-496 98 78

