
AKADEMISK 
KARRIEREMESSE
GUIDE TIL OPRETTELSE AF PROFIL

Karrieremessen foregår på platformen Graduateland. 
Gå ind på eventen gennem dette link.1
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Hvis du tidligere har deltaget i en virtuel event på Graduateland, trykker du ”Log 
ind” i øverste højre hjørne og logger ind med dine oplysninger. Hvis du ikke har 
deltaget før, trykker du på ”Opret profil” og derefter ”Opret recruiter”, hvorefter du 
udfylder dine virksomhedsoplysninger.

Når du har udfyldt dine virksomhedsoplysninger, skal du finde eventen ”Akademisk 
Karrieremesse”. Du finder den under fanen ”Events” i venstre side. Du modtager 
også et direkte link i din mail, som du kan tilgå efter oprettelse af recruiterkontoen.

Når du har registreret din virksomhed, kan du begynde at opsætte din stand. 
Vi anbefaler, at du udfylder den så grundigt som muligt, da det giver et bedre match 
med kandidaterne. Vi guider dig til det på side 2.
Deadline for opsætning af stand: onsdag den 13. oktober kl. 12.00.

Når du er tilfreds med opsætningen af din stand og de jobåbninger, din virksomhed 
har, sætter du din stand på online, så den bliver tilgængelig for alle, der deltager i 
karrieremessen.

https://odense.graduateland.com/da/event/5341


AKADEMISK 
KARRIEREMESSE
GUIDE TIL OPSÆTNING AF STAND

Tilføj de jobåbninger/ledige stillinger, du vil have med til messen. Det er vigtigt, at 
du slår dine ledige stillinger op i god tid, og vi anbefaler, at du gør det senest 10 
dage inden messen. Det giver kandidaterne mulighed for at se dem på forhånd.

Du kan angive videosamtaletider for de medarbejdere, som deltager i messen. Under 
messen kan kandidaterne gøre brug af en videosamtale på det angivne tidspunkt. 
Videosamtaler kan give en mere personlig dialog med kandidaterne til stor fordel for 
begge parter.

Vi anbefaler, at du gør din stand online 10 dage inden eventen. Det er ikke et krav, 
men jo før din stand er online, jo bedre kan kandidaterne forberede sig.
Deadline for opsætning af stand: onsdag den 13. oktober 2021 kl. 12.00.

Som en del af din profil kan du tilføje relevante dokumenter, som kandidaterne kan 
downloade og gemme.

Udfyld din profil med logo og billeder, tekst om, hvem din virksomhed er, hvad I 
laver, og hvordan det er at arbejde hos jer. Angiv ligeledes min. ét chatemne, så 
kandidaterne ved, hvad de kan snakke med dig/jer om. Jo mere udførligt du udfylder 
din profil, jo bedre. Så kan kandidaterne forberede sig bedst muligt.


