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Kære udstiller ved DSE Messe Lyngby 2020
Først og fremmest ser vi frem til at kunne byde jer velkommen til DSE Messe Lyngby 
2020 – Danmarks største job- og karrieremesse!

Forberedelserne til forårets messe er i fuld gang, og i den anledning udsender vi 
denne udstillermappe. Den indeholder alt, hvad der er værd at vide for jer, som 
udstiller på messen. Herunder blandt andet informationer omkring det materiale, som 
vi skal modtage fra jer i forbindelse med det katalog, der udgives før messen, samt 
hvilke behov I har til jeres stand med hensyn til el og internet. Desuden indeholder 
mappen informationer omkring deadlines for indlevering af ovennævnte, hvilket kan 
findes på side 5. 

I udstillermappen finder I også retningslinjer for opsætning og nedtagning af jeres 
stand, praktiske informationer vedr. blandt andet forplejning, parkering samt et kort 
over messeområdet. Vi vil opfordre jer til at gøre jer godt bekendte med denne mappe, 
da I kan finde svar på de hyppigst forekommende spørgsmål heri. 

Vi er meget stolte over at være kendt i erhvervslivet for vores høje serviceniveau i 
forbindelse med vores arrangementer. Det er vi især, fordi vi er en forening, som drives 
udelukkende af frivillige studerende. Det betyder desværre også at vores medlemmer 
ikke altid vil være til rådighed, hvis I ringer til vores kontor, da de også skal passe 
studierne. Vi opfordrer jer derfor til at sende en e-mail, hvis I skal have fat i en bestemt 
frivillig. 

Det er vigtigt, at vi i forbindelse med planlægningen modtager informationer fra jer 
rettidigt for at undgå uhensigtsmæssige problemer for jer som udstiller under messen. 

DSE Messe Lyngby 2020 afholdes den 1. og 2. april 2020. Som altid foregår det på 
Danmarks Tekniske Universitet, DTU, og traditionen tro er der mange deltagende 
virksomheder. Igen i år gives muligheden for at afholde virksomhedsforedrag for de 
studerende. Læs mere om dette på side 10. 

Vi håber, at messen giver lejlighed til mange udbytterige samtaler med studerende og 
færdiguddannede ingeniører fra hele landet, og vi ser frem til at se jer under messen.

Vi ses til DSE Messe Lyngby 2020!

Messeudvalget

De Studerendes Erhvervskontakt
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Hvad er DSE Messe Lyngby?
DSE Messe Lyngby er Danmarks største job- og karrieremesse med ca. 10.000 
besøgende og mere end 170 deltagende virksomheder og organisationer.  Messen 
arrangeres af De Studerendes Erhvervskontakt og løber over to dage på Danmarks 
Tekniske Universitet i Kgs. Lyngby. 

Det er DSE’s vision med messen at give de studerende perspektiv i deres uddannelse 
ved at samle ingeniørrelevante virksomheder og inter esseorganisationer i de 
studerendes daglige rammer på DTU.

Gennem DSE Messe Lyngby får virksomheder en unik mulighed for at markedsføre sig 
effektivt over for den næste generation af ingeniører. Dette kan gøres på stande, via 
jobopslag på DSE Messe Jobbank samt ved foredrag for de studerende. 

De studerende bruger messen til at orientere sig om muligheden for ansættelse, 
praktikophold, trainee-forløb, bachelor- og kandidatprojekter, samt at få svar på 
konkrete spørgsmål vedrørende jeres virksomhed.

Ud over studerende fra DTU’s campusser i Lyngby og Ballerup er der tradition 
for, at studerende fra Lunds Tekniska Högskola (LTH), Aalborg Universitet 
(AAU), Københavns Universitet (KU), Syddansk Universitet (SDU) samt andre 
ingeniørhøjskoler i Danmark også besøger messen. DSE tilbyder derfor transport til 
messen for studerende fra de nævnte uddannelsesinstitutioner. 
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Deadlines – Vigtige datoer

Onsdag den 15. januar 2020
• Indlæg til messekatalog.

Se side 12-13 for mere info.
• Tilmeldingsfrist for Virksomhedsforedrag.

Se side 10 for mere info.

Fredag den 28. februar 2020
• Indberetning af standens elforbrug.

• Tilvalg af internet med kabel.
Se side 6 for mere info.

• Tilmelding til morgen- og frokostbuffet.
Se side 8 for mere info.

Fredag den 20. marts 2020
• Indsendelse af jobannoncer til messens jobbank.

Se side 14 for mere info.

Tirsdag den 31. marts 2020
• Opsætning af stand på messearealet i tidsrummet 10:00 

– 20:00.

Onsdag den 1. april 2020
• 1. messedag – messen er åben kl. 10:00 – 16:00.
• Aftenarrangement: Messemiddag med udstillere og 

arrangører.

Torsdag den 2. april 2020
• 2. messedag – messen er åben kl. 10:00 – 16:00.
• Nedtagning af standen må først påbegyndes kl 16:00. 

Indtil da skal messestanden være komplet.
• Hele standarealet skal være ryddet senest klokken 19:00.

Sørg for at jeres standbygger ikke overskrider denne frist.
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Leje af stande og standmateriel
Under messen stiller DSE udelukkende standpladsen til rådighed. Materialer 
som vægge, borde eller andet skal virksomheder selv medbringe, eller leje af 
tredjepartsfirmaer. 

Standforhold

Messearealet – fysiske forhold

Gulv Frihøjde Indgangsdøre Maks. belastning
Hallen Parketgulv med 

gulvtæppe
4,0 m H x B: 2,0 m x 2,0 m 500 kg/m²

Foyeren Fliser med  
gulvtæppe

2,85 m H x B 2,0 m x 2,0 m 
(Gennem hallen)

500 kg/m²

Oticonsalen Betongulv med 
gulvtæppe

3,0 m H x B: 2,3 m x 1,9 m 500 kg/m²

Alpha Nivelleringsgulv 
med gulvtæppe

2,4 m H x B: 2,0 m x 1,68 m 500 kg/m²

Beta Nivelleringsgulv 
med gulvtæppe

2,4 m H x B: 2,0 m x 1,68 m 500 kg/m²

Retningslinjer for standopsætning og -nedtagning
• Opsætning af stande foregår tirsdag den 31. marts 2020 i tidsrummet kl. 10:00 

– 20:00.
• Nedtagning af stande foregår torsdag den 2. april 2020 i tidsrummet kl. 16:00 

– 19:00. 
• Efter klokken 19:00 d. 2. april 2020 påtager De Studerendes Erhvervskontakt sig 

retten til at smide alt efterladt standmateriale ud.
• Opsætning og nedtagning må under ingen omstændigheder ske uden for de givne 

tidsrum.
• Efter endt messe torsdag skal alt standmateriel fjernes, medmindre andet er aftalt 

med DSE. 
• På messearealet må der under ingen omstændigheder fastmonteres genstande i 

gulvet, på væggene eller i loftet, dvs. opbores, fastboltes eller lignende. Ligeledes 
må der heller ikke skæres i gulvtæppet. DSE holder udstiller ansvarlig for samtlige 
skader, der er opstået i forbindelse med opsætning eller nedtagning af standen.

• DSE stiller ikke værktøj til rådighed ved standopsætning eller -nedtagning.
• Afhængig af standens placering er det muligt at have en stand, der er højere end 

den garanterede frihøjde. Hvis I ønsker dette skal I søge tilladelse inden standen 
opsættes; er dette ikke sket, vil højdedifferencen blive fjernet.

• Ønsker I at medbringe særligt tunge elementer bedes I kontakte DSE.

Opmagasinering af materiel
• Der vil være mulighed for opmagasinering af en begrænset mængde materiel 

(f.eks. stand emballage). Materiellet vil ikke være under opsyn, og opbevaring 
vil være på udstillers eget ansvar. Eventuelle mangler og skader på det 
opmagasinerede materiel skal erstattes af udstillernes eget forsikringsselskab. Vær 
opmærksom på at det ikke vil være muligt at få adgang til det opmagasinerede 
materiel under messen.
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El og internet
• Standens strømforbrug skal registeres via DSE’s formular-system senest den 

28. februar 2020 for at sikre at forbruget kan dækkes. I modtager link herom via 
e-mail. På denne side bedes I ligeledes anføre, om I vil gøre brug af kablet internet, 
eller om det kan udelades fra jeres stand.

• DSE leverer én stikdåse med tre stik til hver stand. Skal der tilsluttes mere end tre 
apparater, skal udstiller selv medbringe yderligere stikdåser.

• 400 V strøm (CEE-stik) kan leveres ved rettidig bestilling via formular-systemet.
• DSE stiller Wi-Fi til rådighed for alle udstillere. Ét netværkskabel kan også stilles til 

rådighed hvis jeres behov for dette indikeres via formular-systemet på samme tid 
som I indberetter strømforbrug.  

• Der må ikke udføres ændringer på DSE’s udlagte el- og netværksinstallationer.

Uddeling og opstilling af materiale
• Uddeling af eget materiale må kun foregå på egen stand.
• Opstilling af materialestander uden for eget standområde skal godkendes af DSE.

Standen
• Af hensyn til andre messedeltagere forbeholder DSE sig ret til at kræve særligt 

støjende udstyr dæmpet. Under støj indregnes både akustisk og elektrisk/
magnetisk støj.

• Af brandhensyn og hensynet til færden på messearealet skal standen og alt 
standmateriel holdes inden for eget standområde. DSE forbeholder sig retten 
til at fjerne eventuelle standmaterialer, der ikke befinder sig på virksomhedens 
standområde.

• Standen skal være bemandet i hele messens åbningstid.
• Der findes tre standstørrelser med gulvdimensioner på henholdsvis 3x4, 4x4 og 

5x4 meter. Åbningen ud til messeområdet er minimum 4 meter bred uafhængigt af 
valgt standstørrelse. 

Diverse
• DSE sørger for sodavand, kaffe, te, frugt m.m. til virksomhedsrepræsentanterne. 

Dette er inkluderet i deltagergebyret. Ved nedpakning må dette ikke medtages.
• Ingen former for opbevaring og udskænkning af øl, vin eller spiritus på standene er 

tilladt. 
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Praktiske oplysninger
Tidsplan for messedagene

Tirsdag den 31. marts 10:00 – 20:00 Etablering af messeareal
Opstilling af stande

Onsdag den 1. april 09:00 – 10:00 Morgenbuffet

10:00 Officiel åbning af messen
11:00 – 15:00 Virksomhedsforedrag

11:30 – 14:00 Frokostbuffet
16:00 Messen lukker
18:00 Messemiddag

Torsdag den 2. april 09:00 – 10:00 Morgenbuffet
10:00 Messen åbner
11:00 – 15:00 Virksomhedsforedrag
11:30 – 14:00 Frokostbuffet
16:00 Messen lukker
16:00 – 19:00 Nedtagning af stande

Forplejning
• Morgenbuffet 

Begge messedage mellem kl. 9:00 og 10:00 er der opstillet en morgenbuffet i 
Faculty Club.

• Frokostbuffet 
Begge messedage mellem kl. 11:30 og 14:00 er der opstillet en frokostbuffet i 
Faculty Club.

Morgenbuffet og frokostbuffet er inkluderet i deltagergebyret uanset antallet af 
virksomhedsrepræsentanter. Der vil efter succesen sidste år være en to-go løsning 
til virksomheder der bestiller dette. Det er en forudsætning at I på formular-systemet 
indtaster hvor mange kuverter, der ønskes til morgenmad og frokost for begge dage, 
senest den 28. februar 2020.

Sikkerhed
Messearealerne vil mellem opsætning og nedtagning af standene være under konstant 
opsyn. Natten mellem tirsdag og onsdag samt onsdag og torsdag vil messeområderne 
blive aflåst, og vagter vil patruljere området hele natten.

Messemiddag
Traditionen tro afholder DSE onsdag den 1. april et aftenarrangement for 
virksomhedsrepræsentanter, virksomhedsværter og DSE-medlemmer for at fejre en 
veloverstået første dag på messen. Mere information samt invitation følger.
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Virksomhedsvært
En virksomhedsvært er en frivillig studerende fra DTU, som hjælper til på messen.
Under selve messen vil en specifikt tildelt virksomhedsvært sørge for at assistere jer 
og svare på de spørgsmål, I eventuelt måtte have. Virksomhedsværterne henvender 
sig selv til jeres repræsentanter ved messens start og oplyser jer om vigtige 
informationer for dagen. 

Hæveautomat
• Der er en hæveautomat fra Danske Bank i bygning 101, indgang A.

Parkering
• Parkeringspladsen der sædvanligvis tages i brug under messen er i år utilgængelig 

grundet byggeri. Derfor henvises alle udstillere til parkeringspladsen ved 
boldbanen ved Kolonnevej, DTU Lyngby. Der vil være markering med skilte under 
messen.

Taxa
• Taxa Nord 

Tlf.: (+45) 4848 4848
• Der er taxa-holdeplads foran bygning 101 ved indgang A.
• DSE vil være behjælpelig med bestilling af taxaer. Ret henvendelse i en af DSE’s 

infostande.
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Virksomhedsforedrag
Under messen er der mulighed for at afholde et virksomhedsforedrag. Foredraget 
giver jer mulighed for at præsentere jeres virksomhed over for en forsamling af 
studerende gennem et oplæg af maksimalt 45 minutters varighed (inklusiv spørgetid).

Erfaringen viser, at sådanne virksomhedsforedrag tiltrækker fra 5 til 45 studerende 
med gennemsnitligt 15 deltagere. Vi opfordrer til at give jeres foredrag en fængende 
titel samt udfærdige en kort beskrivelse af foredraget på maks. 700 anslag. Der 
reklameres for virksomhedsforedragene i både messekataloget samt på plakater på 
de to DTU-campusser.

Praktiske forhold
Virksomhedsforedragene afholdes i DTU’s konferencecenter. På begge messedage vil 
dagens program fremgå af infoskærme og plakater over hele messeområdet, som vil 
guide de studerende til mødelokalerne og foredragene.

AV-udstyr
Der vil være projektor til rådighed i konferencelokalerne.  I skal selv sørge for at 
medbringe computer. Det anbefales at udstyret inden foredraget afprøves efter aftale 
med DSE.

Tilmelding
Hvis jeres virksomhed ønsker at holde et virksomhedsforedrag skal I tilmelde jer via
vf@studerende.dk. Tilmelding til virksomhedsforedrag åbner den 1. december og I 
skal være tilmeldt senest den 15. januar 2020.
Antallet af foredragstider er begrænset og bliver tildelt efter ”først-til-mølle”-princippet.
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Oversigtskort
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Faculty Club

På oversigtskortet nedenfor ses de fire messeområder samt placeringen af Faculty 
Club hvor bespisning foregår.

Husk at informere jeres vognmænd om hvilket messeområde jeres stand tilhører.
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Alle virksomheder får tildelt en enkelt side i messekataloget. Til dette har vi brug for et 
logo, en tekst samt diverse informationer til virksomhedssiden senest den 15. januar 
2020.

Kataloget er på engelsk
Det gennemgående sprog i kataloget er engelsk. Tekst og billedannoncer, som 
indsendes af virksomheder, opfordres til at følge denne linje, men modtages og 
trykkes også hvis dette ikke er tilfældet. 

Informationssiden
Informationssiden indeholder jeres logo, en bjælke med overbliksskabende fakta, 
en længere brødtekst (maks. 2000 anslag),  samt jeres hjemmeside-adresse. 
Virksomhedens logo skal være i vektorformat (EPS, AI, PDF), eller i højt opløst PNG, 
TIFF eller JPG (min. 800 pixel bredt).

Bjælken i venstre side indeholder antal ansatte i Danmark og globalt, hvilke 
ingeniørretninger der er relevante for jer, samt hvilke jobmuligheder I kan tilbyde. 

Indholdet af brødteksten må I selv udfærdige, men den indeholder typisk en kort 
introduktion til virksomheden, hvad I søger, og hvorfor studerende skal besøge netop 
jeres stand på messen.

For at udfylde jeres data kan I logge ind via linket til formular-systemet, som I 
modtager via e-mail. Skulle mailen være bortkommet bedes I sende en mail til 
katalog@studerende.dk eller ringe til vores kontor på 45 93 22 23 for at få tilsendt et 
nyt link.

Alt dette skal være DSE i hænde senest den 15. januar 2019
DSE forbeholder sig retten til at undlade at medtage en virksomheds katalogside, hvis 
overskridelsen kræver en udsætning af produktion.

Når vi har modtaget alt materiale opsættes jeres virksomhedsside. Der vil derefter, pr. 
e-mail, blive fremsendt et elektronisk eksemplar til korrektur. Korrekturen forsætter 
indtil ultimo januar 2020.

Hvis I har yderligere spørgsmål vedrørende kataloget, bedes I sende dem til:  
katalog@studerende.dk

Messekataloget
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Deadline for virksomheder: 15. januar 2020

Logo Tilladte filtyper Vektorgrafik: EPS, AI, PDF 

Bitmap (min. 800 pixels bredt):  JPEG, PNG, TIFF

Farvesystem CMYK
Send til Formular-systemet (link tilsendes pr. e-mail)

Brødtekst Indtastning Formular-systemet (link tilsendes pr. e-mail)
Maks. anslag i alt 2000

Om DSE

Company Presentation

2800

2800

Participating companies

De Studerendes Erhvervskontakt, DSE, 
er en selvstændig, upolitisk og økono-

-
præsenteret på Danmarks Tekniske Uni-
versitet og Aalborg Universitet, hvilket 
gør, at vi når ud til samtlige civilingeniør-

-
ørstuderende i Danmark. Endvidere har 
vi tæt kontakt til DSR repræsentanter på 
landets ingeniørhøjskoler.

Foreningens formål er at formidle kon-
takt imellem de studerende og erhvervs-
livet for på den måde at skabe en dialog, 
der gør det muligt for begge parter at 
holde sig orienteret om udviklingen in-

gennem studierelevante virksomheds-
-

somhedshåndbogen Pejling samt de to 
karrieremesser: DSE Messe Aalborg og 
DSE Messe Lyngby – Danmarks største 
job- og karrieremesse. For de studerende 
er DSE’s produkter en mulighed for at 

-

virksomheden over for studerende for 
derved at tiltrække interesserede til pro-
jekter, praktik samt jobs.

DSE’s Historie
Vi startede med at udvikle Pejling, for at 
give studerende bedre kendskab til “det 
virkelige liv” udenfor universitetet. Der-

-

ligeledes både holdes på Sjælland såvel 
som i Jylland. Vi har siden vores opstart i 
1989-1990 på DTU og 1993 i Aalborg en 

-
heder og foreningen er idag kendt i såvel 
uddannelsesmiljøet som erhvervslivet.

Internship

Graduate Prog.

Work Abroad

Master Thesis

Projects

We offer

Graduate Prog.

Master Thesis

We seek

B.Sc.

M.Sc.

Ph.D.

Student Help

B.Sc.

Ph.D.

Field of study

Environmental

Food Tech

Civil

Export

Mathematics

Electro

Biotechnology

Chemistry

Communication

Mechanical

Medico

Physics

 Space

Software

Construction

Energy

Design

Management

Food Tech

Export

Mathematics

Biotechnology

Communication

Mechanical

Medico

 Space

Software

Construction

Design

Employees

2 www.studerende.dk

De Studerendes Erhvervskontakt

Stand

78Th
e 

Te
nt

HAR DU 
OVERVEJET
DIN FREMTID?

DANMARKS STØRSTE JOB- OG KARRIEREMESSE

DSE MESSE LYNGBY

HALLEN, OTICON SALEN, TELTET OG S-HUSET
GIVER DIG MULIGHEDEN FOR AT MØDE DIN DRØMMEVIRKSOMHED

ONSDAG OG TORSDAG I BYGNING 101

KatalogsideEksempel.indd   2-3 19-11-2014   22:45:43
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DSE Messe Lyngbys Jobbank består af en række opslagstavler med jobannoncer fra 
virksomheder på messen til de studerende. 

Jobbanken er en glimrende mulighed for jer som virksomhed til at vise de studerende, 
hvilke aktuelle jobmuligheder I har at tilbyde.

Vi håber, at I vil være med til at gøre dette års jobbank endnu bedre end hidtil ved at 
indsende annoncer for ledige stillinger i PDF-format til os på jobbank@studerende.
dk senest fredag d. 20. marts. I vil modtage en påmindelse om denne deadline på et 
senere tidspunkt.

I bedes angive hvilket fokusområde opslagene skal hænge under (f.eks. Kemi, 
Matematik, Byggeteknologi m.m.). Hvis I har mere end et fokusområde, bedes I angive 
det specifikt for hvert enkelt jobopslag.

Jobopslaget må ikke fylde mere end én A4-side. De indsendte annoncer vil blive 
printet i A4-format og hængt op i Jobbanken under deres respektive kategorier inden 
messen åbner.  

Jobbank
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Vi glæder os til at se jer 
d. 1. – 2. april 2020

Adresser
DSE Messe Lyngby 2020 afholdes på
Danmarks Tekniske Universitet
Anker Engelunds Vej 1, 101
2800 Kgs. Lyngby

DSE Lyngbys kontor
De Studerendes Erhvervskontakt
Anker Engelunds Vej 1, 101E
2800 Kgs. Lyngby

E-mail: vkl@studerende.dk
Tlf.: (+45) 4593 2223
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