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OM VAASA NETWORK
• En ny service som hämtar
samman Vasaregionens företag,
högskolor och talanger

VAD

• Nätverket stöder och utvecklar
samarbete
• Kom med och uppvisa ditt
intresse för samarbete som
förverkligar dina ambitioner

FÖRETAG
2

Innovations- och företagssamarbete med företag
• Underlättar samarbete med högskolor
• Kursarbeten
• Samarbete under produktutvecklingsfasen
Tillväxt och internationalisering
• Internationellt talangnätverk
• Färdigt existerande nätverk på internationella marknader

• Företagen hittar alla de talanger
som studerar i Vasaregionens
högskolor i en och samma kanal

Rekryteringskanal och -verktyg
• Handskas med rekryteringsprocesser
• Jämför kandidatprofiler
• Verktyg för utbetalning av lön

• Förstärker de möjligheter de
lkala högskolorna och företagen
har att påverka regionens
konkurrenskraft

Underlättar rekrytering
• Projektbaserad anställning
• Search utgående från specifika kompetenser

• Erbjuder talanger praktisk
arbetserfarenhet i lokala företag

VARFÖR

Kollaborera med start-ups
• Verktyg för att starta ny verksamhet

HÖGSKOLOR

2 forskning 2
Kommersialisering av
• Innovation tillsammans med företag
• Kanal för anskaffning av resurser
• Produktutvecklingssamarbete

Utvidga nätverk inom den korporella sektorn
• Upptäck möjligheter till företagssamarbete
Pedagogisk kvalitet
• Högre sysselsättningsgrad bland studenter och nyligen 		
utexaminerade
• Utökar yrkesmässiga färdigheter hos studenterna
• Skaffa relevant arbetserfarenhet under studietiden
Samarbete mellan högskolor
• Kundperspektiv, näringslivets verkliga behov i fokus
Studenternas karriäruppföljning
• Upmärksammande och uppföljning av studenters 			
kompetenser
• Uppföljning av studenters och alumners karriärstigar
Förstärka forskningens praktiska influens
• Erbjuda forskningstjänster åt företag
• Tillträde till forskningsfaciliteter

TALANGER
Kompetensportfolie2där projekterfarenhet framgår 2
• Kursarbeten som personliga konkurransförmåner och tillgångar
• Skapa yrkes-image under studietiden
Utveckla yrkesfärdigheter
• Uppmuntra studenterna till entreprenörellt beteende
• Bilda nätverk till anställande organisationer
• Förstärka studenternas sociala färdigheter
Flexibilitet under olika situationer
• Under sysselsättning/entreprenörskap
• Under projektarbete
Internationell konkurenskraft
• Tillgång till internationella arbetsmarknader
• Möjligheter och kontrakt på ett och samma ställe
• Utökning av internationell kompetens
Integration av internationella studenter
• Utökar kontakter mellan internationella studenter och
inhemska företag via kursarbete och praktikperioder

KONTAKT

TALANGER

FÖRETAG
HÖGSKOLOR



info@me2we.fi



+358 (0) 20 7205840





www.vaasanetwork.fi
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