Hej alla sektionsmedlemmar!
Jag heter Elin och är näringslivsansvarig i M-Styret. Jag arbetar för att du
som teknolog ska få komma i kontakt med många olika relevanta företag
under din studietid, så att du på så vis kan bilda dig en uppfattning om vad
du vill arbeta med som färdigutbildad ingenjör.
Som näringslivsansvarig är jag ordförande för Maskinteknologsektionens
Arbetsmarknadsutskott (MARM). MARM består av ett härligt gäng på sju
personer som hjälps åt att arrangera olika event tillsammans med företag,
ansvara för kontakten med sektionens samarbetspartners och supporta
sektionens kommittéer i deras sponsringsarbete. Den senaste tiden har vi
arbetat med att ta fram underlag till en ny hemsida, knyta nya
samarbetspartners till sektionen och förbättra kontinuiteten i MARM-arbetet. Framöver har vi flera
event inplanerade med till exempel Thule Group, Unionen och SSPA. Hör gärna av dig med
önskemål om vilka arbetsmarknadsaktiviteter vi ska
arrangera i framtiden.
Låter MARMs arbete intressant? Sök MARM 15/16! Har
du några frågor kring hur det är att vara med i MARM
eller kring vårt arbete får du gärna kontakta oss! Maila:
kontakt@marm.se
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Hej Alla Maskinare!
Jag heter Hedvig och jag är er Utbildningsansvarig i M-styret. Jag är också ordförande i Maskins
Utbildningsutskott, MUU, arbetar vi aktivt med att förbättra utbildningen.
Det gör vi bl. a. genom att hålla kontakt med studenter, delta på
kursnämnder och sitta med i olika arbetsgrupper tillsammans med
ledningen för programmet.
Jag tror på alla teknologers delaktighet och ansvarstagande och arbetar
för att förutsättningarna för studier vid Chalmers tekniska högskola skall
vara riktigt goda. Studenternas röst och erfarenheter skall ständigt vara på
agendan vid planering, genomförandet och uppföljning av kurser som ges
på Chalmers. Jag tror på att ett starkt engagemang från
teknologer och resultat-inriktad samverkan med lärarkåren
möjliggör en god lärandemiljö och ett bra arbetsklimat. Som
ordförande för MUU ser jag vår roll som en viktig medaktör
för att skapa dessa förutsättningar där teknologernas
erfarenheter används systematiskt. I nära framtiden
kommer MUU i större utsträckning än förut satsa på att
skapa en bättre granskning av utbildningen på masternivå.
Och det kan vara bra att veta att MUU strävar efter att bestå
av studenter från alla årskurser och är en härlig blandning av
nya och gamla studenter. Vill du förändra och påverka din studiesituation och vill engagera dig i
utbildningsfrågor är du varmt välkommen till MUU.

