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VAD ÄR BKW? 
BKW står för Bergs-, Kemi-, och W-sektionensarbetsmarknadsdag och är 
KTH:s hittills yngsta arbetsmarknadsdag. BKW är sprungen ur likasinnade 

intressen och gemensamma, framtida yrkesområden och genomförs av 
drivna studenter med ett genuint intresse för näringslivet. Syftet med BKW 

är att vara en plattform för givande relationer mellan sektionernas 

studenter och arbetsmarknaden. 
 

Mässan äger rum i Tekniska Högskolans Studentkårhus, Nymble, på 

Drottning Kristinas väg 15 och efterföljs av en bankett där möjlighet att 
möta studenterna under mer avslappnade former ges. 
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SEKTIONSPRESENTATIONER 
 
Bergsektionen startades på Bergskolan i Falun år 1819. Sektionen 

grundades i samband med KTH 1910 och har under åren utvecklats till 
civilingenjörsprogrammet Materialdesign. Från att enbart ha omfattat 

metalliska material har utbildningen breddats till att idag behandla mycket 
mer. De mastersprogrammen som erbjuds är: 

 
• Hållbar energiteknik 
 

• Industriell ekonomi 
 

• Industriell produktion 
 

• Kärnenergiteknik 
 

• Makromolekylära material 
 

• Marina system (spåret Lättkonstruktioner) 
 

• Nanoteknik 
 

• Teknik och hållbar utveckling 
 

• Teknisk mekanik (spåret Hållfasthetsteknik) 
 

• Teknisk materialvetenskap (spåret Industriella material) 

 

Totalt ingår cirka 300 personer på programmet. 

 

 

 

 

Kemisektionen grundades i november 1910 och omfattar programmen 
civilingenjör i Teknisk kemi, civilingenjör i Bioteknik och högskole-

ingenjörer i Kemiteknik. De mastersprogrammen som erbjuds är: 
 

• Industriell och miljöinriktad bioteknologi 
 

• Kemiteknik för energi och miljö 
 

• Molekylär vetenskap och teknik 
 

• Medicinsk bioteknologi 
 

• Makromolekylära material 
 

Totalt går cirka 1000 studenter på programmen. 



5 

 

 

Energi och miljö (W-sektionen) är civilingenjörsprogrammet med fokus 
på ett hållbart samhälle och hållbar teknik – idag och i framtiden. Genom 

utbildningen lär studenterna sig att hitta innovativa lösningar inom energi- 
och miljöområdet. Studenterna med civilingenjörs-kompetens inom energi 

och miljö kan exempelvis jobba med smarta elnät, förnybar energi, 
utveckling av miljövänliga fordonsbränslen miljöledning eller 

miljösystemanalys. De masterprogram som erbjuds är: 
 

• Miljöteknik och hållbar infrastruktur 
 

• Hållbar samhällsplanering och stadsutformning; spår Miljö och  

Planering 
 

• Kemiteknik för energi och miljö 
 

• Elkraftteknik 
 

• Hållbar energiteknik 
 

• Teknik och hållbar utveckling 
 

Totalt går cirka 550 studenter på programmet. 
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OM MÄSSAN OCH BANKETTEN 
BKW är ett utmärkt tillfälle för er som företag att synas och skapa en 

personlig kontakt med studenterna på medlemssektionerna. Mässan äger 
rum den 19 februari 2019 mellan klockan 10:00-16:00 och kommer hållas 

i THS kårhus, Nymble, på Drottning Kristinas väg 15, Stockholm. Mässan 
efterföljs av en bankett dit företag såväl som studenter är bjudna, vilket 

ger möjlighet att möta studenterna under mer avslappnade former. 

 

Kostnad för en plats på mässan är 15 000 kr. I priset ingår: 

 
• En monter på 2x3 meter med bord 

 

• El och belysning till montern 
 

• En studentvärd som assisterar innan, under och efter mässan 
 

• Lunch åt företagsrepresentanter (upp till 4 stycken) 
 

• Marknadsföring på sociala medier, hemsidor och affischer på 

Campus Valhallavägen 
 

• Fika 
 

• Tillgång till företagslounge 
 

• Förvarings- och riggningsmöjligheter från och med kvällen innan 

mässdagen 
 

• Plats på bankett för företagsrepresentanter (max 3 stycken, dock 

går det att köpa fler platser om så önskas) 
 

• Ett kort framförande på scen under banketten 

 

 

Utöver detta ingår även en lunchföreläsning i anslutning till BKW-

dagen: 
 

I anslutning till BKW, dock ej på självaste mässdagen, ges möjlighet till att 
anordna en lunchföreläsning till ett kraftigt reducerat pris. Kostnaden 

innefattar enbart mat- samt lokalkostnad. Tanken med 
lunchföreläsningarna är att företagen ska få möjlighet att presentera sig 

innan BKW så att studenterna känner igen er när dagen väl infaller.  
 

Mer information om detta alternativ bokning av tillfälle sker i samråd med 

er BWK-kontaktperson. 
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HUR MARKNADSFÖR VI? 
För att säkerställa att studenter och företag får ut så mycket som möjligt av 
BKW jobbar vi hårt med marknadsföring och siktar alltid på att utveckla 

och förbättra det arbetet. Följande PR-arbete genomförs inför mässan: 
 
 

• Ett instagramkonto (@bkw_kth) uppdateras från ett par 

månader innan mässan fram tills mässdagen. Sidan följs idag 
utav 214 konton. 

 

• Varje företag presenteras i ett eget inlägg på BKW:s 

facebooksida. Presentationerna skrivs både på svenska och 

engelska, och företagets logga delas. Sidan gillas idag utav 545 
konton, vilken hela tiden ökar. 

 

• Vi affischerar i samtliga sektionslokaler, kårhuset Nymble, samt i 

övriga relevanta campusbyggnader. 
 

• Veckan innan mässan äger rum försöker vi ordna så många 

gemensamma lunchföreläsningar vi kan för att öka studenternas 
intresse för företagen som ställer ut på mässan. 

 

• Veckorna innan mässan sitter en stor banner som marknadsför 
mässan uppe mellan biblioteksbyggnaden och E-huset. 

 

• Dagarna innan mässan delar vi ut kaffe och flyers vid Tekniska 

Högskolans tunnelbaneuppgång. 
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Å våra sektionsmedlemmars vägnarhoppas vi att 

ni är lika intresserade av oss som vi är av er. 

 
Givetvis är vi alltid öppna för frågor, förslag 

och åsikter. 

 
 

 
Hälsningar, 

BKW-teamet 

 
Oktober 2018 


