
DTU Talent Partner
Som DTU Talent Partner kommer du helt tæt på morgendagens talenter. Vi tilbyder et væld af aktiviteter 

og ydelser, hvor din virksomheds udvikling er i centrum. Her er loftet aldrig for lavt, når vi gør ’Business as 

unusual’!

DTU Industrial Partnerships - Business as unusual

DTU Talent Partner
Et Talent Partnership er for virksomheder, som har stort behov 

for at rekruttere studerende og flyvefærdige kandidater. Kernen i 

partnerskabet er adgang til en palette af aktiviteter og events, hvor I 

kommer tæt på DTU’s skarpe talenter. 

Det får du som Talent Partner:

Fast DTU-kontaktperson  

Fast kontaktperson ift. deltagelse i aktiviteter og koordinering.

Take the stage 

Eksponering over for studerende via oplæg på DTU suppleret med 

networking.

Dimittend Event

Socialt arrangement med de nyuddannede ingeniører.

Velkomstpakke 

Velkomstpakke med indblik i DTU’s studerende i rekrutteringsøjemed. 

Indgå i pensum og få besøg

Jeres virksomhed kan indgå i et katalog over potentielle besøg fra DTU’s 

kurser, så de studerende kan besøge jer som en del af undervisningen. 

Mentorordning med studenterforeningen Conflux 

Fast samarbejde med Conflux hvor vi i fællesskab hjælper jeres 

virksomhed med at få maksimalt udbytte af mentorordninger med DTU’s 

studerende. 

• Pris: 50.000 kr./årligt

Gæsteforelæsninger på DTU 

Jeres medarbejdere indgår i et katalog over potentielle gæsteforelæsere, 

som kan bringe jeres virksomhed direkte ind i auditorierne på DTU.

Showroom 

I kan fremvise teknologier, softwareplatforme eller faglige metoder for 

studerende på DTU’s bibliotek samt tilbyde undervisning i brugen af 

dem på fastsatte dage. 

Tilbyd projekter til Bachelor- og Masterstuderende 

Sparring i brug af DTU’s Praktik og Projektbank, hvor projektidéer kan 

tilbydes som opgave til Bachelor- eller Masterprojekt.

Eksklusiv adgang til Corporate årsmøde 

Partnere inviteres til Corporate årsmøde, som er et potpourri af faglig 

indsigt, festlige indslag og fejring af årets vellykkede samarbejder.

Nyhedsbrev 

Udsendes 4 gange årligt med invitation til spændende workshops og 

events, mulighed for at få en feature om jeres eget samarbejde med 

DTU i nyhedsbrevet, samt bonussektion med tips om innovation.


