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Trøndelagsdagen 2012 

 

 

•  30 000 studenter 

 

•  Unik kompetanse forsvinner fra Trondheimsregionen 

 

•  Strategisk næringsplan 2010: 

  Mål: Trondheimsregionen skal være den mest attraktive  

  storbyregionen i Norge  

  Strategi: Trondheim skal være studieby nr. 1 

   Øke antallet studenter som blir i byen etter studiene 

 

•  Trondheimsregionen landets nest beste totalt i Nærings-NM 2011 

 

•  Styrket rekruttering viktig for å opprettholde verdiskaping, 

konkurransekraft og vekst.  

 

 

 

  



Trøndelagsdagen 2012 

Karriere- og rekrutteringsarrangementet Trøndelagsdagen ble arrangert for første 

gang i 2007 på Gløshaugen i samarbeid med Bindeleddet, og tre påfølgende år 

I 2012 tok NiT over Trøndelagsdagen, som for første gang ble arrangert i midtbyen 

i samarbeid med Trondheimsregionen  

 



Trøndelagsdagen 2012 

Til sammen nærmere 100 arbeidsgivere representert, fordelt på 50 stands 

Faglige foredrag av ledere i Siemens, IKEA, TrønderEnergi, Trøndelag Reiseliv og 

Fokus Bank, samt av NiT og Trondheimsregionen 

Gratis standplass for linjeforeninger ved NTNU og Ungt Entreprenørskap 

 

22. mars 2012, Britannia Hotel 



Trøndelagsdagen 2012 

Om lag 1.200 studenter var innom Trøndelagsdagen 2012 

Studentene var representert fra alle studiesteder og -retninger 

202 studenter fylte ut og leverte evalueringsskjema 

94 prosent av studentene oppga at de hadde fått bedre oversikt over 

jobbmulighetene i Trondheimsregionen etter Trøndelagsdagen 

 



Trøndelagsdagen 2013 

60 stands 

Samme opplegg og målsetting som i mars i år – å bidra til 

 
Kjennskap til næringslivet i Trondheimsregionen 
Kjennskap til kommunene i Trondheimsregionen og hva de kan by på 
Knytting av kontakter for sommerjobber, prosjektoppgaver, arbeid etter avsluttede 
studier 
Synliggjøring av studenters kompetanse for næringslivet 
 
 
 
 

21. januar 2013, Rica Nidelven Hotel 



Temabilag Natt & Dag 

Tema: Rekruttering – kortreist og langsiktig 

Bilag til Natt & Dag 5. oktober 

Samarbeid mellom NiT, NHO Trøndelag og Trondheimsregionen 

Annonsefinansiert (virksomheter i Trøndelag) 

Mål: bidra til å synliggjøre de mange attraktive arbeidsplassene og 

mulighetene som finnes i landsdelen vår 

Målgruppe: studenter i Trondheimsregionen 

Lesere: 22.000 

 

Innhold: 

Karrieremuligheter under og etter utdanning 

Næringslivsaktører i Trondheimsregionen 

Unge entreprenører og grundere, samt virkemiddelapparat 

Suksesshistorier fra unge mennesker i næringslivet 

Leve, jobbe, bo i Trøndelag: Trondheimsregionen topper 

Omdømmebarometeret 


