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HEJ!  

Vi i BAM-gruppen vill önska er varmt välkomna att delta i BAM
2021 på Linköpings Universitet, campus Norrköping.

BAM står för ”Byggnadsingenjörernas arbetsmarknadsdagar” och är 
ett event som löper över tre veckor. Syftet är att knyta kontakter mellan 
byggnadsingenjörsstudenter och näringslivet.

BAM-veckorna startar med en kick-off i form av ett stort mingel med 
mat och inspirationsföreläsningar där syftet är att företag och 
studenter ska få en initial kontakt. Efter kick-offen fortlöper två veckor 
med lunchföreläsningar där det finns möjlighet för ert företag att hålla 
en föreläsning och visa upp varför just ni är en attraktiv arbetsgivare.

BAM-veckorna avslutas med en mässa där ni som företag får
chansen att möta studenterna och förbättra era 
rekryteringsmöjligheter.

För att säkra er plats på BAM-dagarna 2021, passa på att göra 
intresseanmälan redan nu.

bamdagarna.se/f-retag.html

http://bamdagarna.se/f-retag.html


CORONA SITUATIONEN

Vi i BAM-gruppen tar Covid-19 pandemin på stort allvar. Vi följer 
kontinuerligt händelseförloppet kring smittspridningen av viruset och 
rättar oss efter myndigheternas rekommendationer.

Vi har för avsikt att planera för två olika scenarion där vi i första hand 
försöker att anordna BAM-dagarna på Campus Norrköping. 
Alternativet är att delar eller samtliga delar sker digitalt. 
Mer information kommer den tredje september gällande information 
av upplägg och företagspaket. 

Trots omständigheterna ser vi ljuset i tunneln och fortsätter vårt
arbete i ambition att hålla BAM-dagarna 2021 på plats. Vi ser fram 
emot att genomföra dessa evenemang tillsammans med er!



ÖVERGRIPANDE UPPLÄGG

3:e November
MINGEL

Kvällsminglet är den stora öppningen av BAM-veckorna som
Byggföretagen anordnar tillsammans med BAM-gruppen. Detta syftar 
till ge andra- och tredje års studenter möjlighet att förbättra kontakten 
med näringslivet under en mer avslappnad och trevlig kväll där det 
bjuds på middag, bar, inspirationsföreläsningar och mingel. 
Ett ypperligt tillfälle att presentera exjobbsidéer.

Vecka 45-46
FÖRELÄSNINGAR

Under de här veckorna finns möjlighet för att hålla i olika aktiviteter för 
studenterna och få en unik chans att visa upp ert företag. Här kan ni 
t.ex. hålla i en lunchföreläsning där vi i BAM-gruppen bjuder 
studenterna på lunch. Alternativt kan ni hålla i en föreläsning eller 
workshop på en för- eller eftermiddag. Har ni andra idéer på hur just 
ert företag vill visa upp sig så är vi öppna för förslag och nytänk!

24:e November
MÄSSA

Mässan hålls vanligtvis på Linköpings Universitet, Campus 
Norrköping. Denna dag kommer att vara schemafri för studenterna så 
att alla har möjlighet att knyta kontakter med näringslivet. Här finns 
möjlighet att ha en egen monterplats där ni kan visa upp er och ert 
företag. 

På grund av rådande omständigheter kan dessa aktiviteter ändras.

Observera!



KONTAKT  

Att delta under BAM-dagarna är en ypperlig chans för er att nå ut till 
framtidens byggnadsingenjörer och på så vis skapa er ett försprång 
gentemot andra inom branschen.

VIKTIGT!  Vi i BAM-gruppen kommer besluta om BAM-dagarna blir i 
fysiskt eller digitalt format tredje september.

FÖRETAGSANSVARIG

Markus Lundbäck
0763053054
FORETAG@BAMDAGARNA.SE

Pssst!  
För att säkra er plats görs intresseanmälan på

bamdagarna.se/f-retag.html 

FÖRETAGSANSVARIG

Tùng Hedberg
0723363188

FORETAG@BAMDAGARNA.SE

http://bamdagarna.se/f-retag.html 

