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KONTAKT

Andreas Torén, karriärvägledare  
och ansvarig – Career Center 

Lisa Wikberg, karriärvägledare 

careercenter@ju.se

KARRIÄRVÄGLEDNING
Välkommen att boka tid för karriärvägledningssamtal.

Vi erbjuder
• feedback på alla typer av ansökningshandlingar   
 såsom CV, meritförteckning, personligt brev 
 och intresseanmälningar både för svensk och   
 internationell arbetsmarknad.

• simulerade anställningsintervjuer anpassade till   
 din arbetsmarknad både på svenska och engelska.

• vägledning avseende yrkesval och information om   
 din kommande arbetsmarknad.

Boka tid via careercenter@ju.se 

PROGRAMVERKSAMHET
Föreläsningar, seminarier, möten med representanter för 
yrkeslivet, jobbsökaraktiviteter, träningsintervjuer m.m.

Anmäl dig på ju.se/careercenter

CAREER CENTER PÅ WEBBEN

På vår webbplats hittar du en gedigen länksamling som 
hjälper dig att förbereda dig inför arbetslivet både i Sverige 
och internationellt. Du hittar även råd och tips för hur du 
söker jobb samt information om kommande föreläsningar, 
tävlingar, företagsfakta m.m.

ju.se/careercenter

JOBBPORTAL 
På vår webbplats hittar du jobberbjudanden såsom 
kvalificerade tjänster, internships, trainee-program, 
praktik, graduate programmes samt extra- och 
sommarjobb! Ca 800 exklusiva annonser publiceras 
årligen.

ju.se/jobbportalen

CAREER CENTER

KARRIÄR

CV INTERVJU

NÄTVERK 
STUDIETEKNIK

JOBB MT
YRKESLIV MÖTEN

EN MÖTESPLATS MELLAN YRKESLIV 
OCH HÖGSKOLA



FEBRUARI

How to succeed at a Career Fair
Preparations, creating contacts, creating interest, creating 
opportunities, how to mingle and follow up after the fair. 

Tuesday February 7th 2.30-3.30 pm

B4065, Jönköping International Business School

Study skills – more, better and smarter learning
Håkan Fleischer – PhD in Education.

Wednesday February 15th  4-7 pm

B1014, Jönköping International Business School 

Studieteknik – lär mer, smartare och bättre
Håkan Fleischer – Fil.dr i pedagogik

Torsdag 16 februari 16-19 

Kurt Johansson-Aulan, Hälsohögskolan

Jobs in Sweden?
Job-hunting and general information about how to approach the 
Swedish labour market.  Information about CVs and cover letters,  
the Swedish way.

Monday February 20th 4-6 pm

B1014, Jönköping International Business School

MARS

Nätverk och kontakter 
Hur du skapar och använder nätverk och 
kontakter, samt hittar dolda jobb.

Måndag 6 mars 12-13

E1029, Tekniska Högskolan 

Föranmälda bjuds på lättare lunch!

CV-Lunch
En snabbgenomgång kring hur man skriver de vanligaste 
ansökningshandlingarna. 

Tisdag 7 mars 12-13

E1029, Tekniska Högskolan  

Föranmälda bjuds på lättare lunch!

Anställningsintervjuer 
Överlevnadsguide för anställningsintervjuer. Vanliga intervjufrågor och 
förberedelsetips.

Onsdag 8 mars 12-13

E1029, Tekniska Högskolan  

Föranmälda bjuds på lättare lunch!

Internships in Sweden and abroad - how to get them 
and where to start
Want to do an Internship, maybe even in a foreign country? 
Get information about different opportunities for professional 
internships, information about how to find them and how to apply.

Thursday March 9th 12-1 pm

B1033, Jönköping International Business School

Lunch is offered to pre-registred students.

En alumn berättar - Marcus Lidin, leg sjuksköterska 
och Utvecklingsledare/instruktör på Ryhov 
Marcus Lidin är leg. Sjuksköterska med erfarenhet från 
dialysverksamheten, läkemedelsindustrin och arbetar nu som 
Utvecklingsledare/instruktör inom Metodikum som är ett kliniskt 
träningscenter för all hälso-, och sjukvårdspersonal inom Region 
Jönköpings län. Lyssna på Marcus berättelse om de olika val han 
gjort i sin karriär sedan han tog examen 2001 och varför han trivs 
så bra med att jobba i Region Jönköpings län.

Torsdag 9 mars 12-13

Forum Humanum, Hälsohögskolan

Föranmälda bjuds på lättare lunch!

 
Job-hunting – how do you find jobs? 
Information about methods and tools you can use to find 
companies and job opportunities.

Monday March 13th 12-1 pm

HB116, School of Education and Communication

Lunch is offered for pre-registered students.

Job applications – how do you write them? 
Information about CV & Cover letters.

Tuesday March 14th 12-1 pm

HB116, School of Education and Communication

Lunch is offered for pre-registered students.

Job Interviews – how do you survive them?
Information about common Interview questions and how you 
should prepare yourself.

Wednesday March 15th 12-1 pm

HB116, School of Education and Communication

Lunch is offered for pre-registered students.

En alumn berättar  
– Farah Abadi från Sveriges Radio och SVT
Farah Abadi är tidigare student vid MKV-programmet i Jönköping. 
Idag jobbar Farah på Sveriges Radio P3 och har varit engagerad 
som ambassadör under Musikhjälpen i P3. Hon jobbar även på 
SVT som programledare. Lyssna på Farahs berättelse om hur det 
är att jobba inom radio och TV och hennes tips för att lyckas inom 
mediebranschen och på sociala medier.

Måndag 20 mars 12-13

HC113, Högskolan för lärande och kommunikation 

Föranmälda bjuds på lättare lunch!

Career Planning for a Global Career
Planning, preparing and how to make international career 
decisions.

ELM – Expertise in Labour Mobility, Nannette Ripmeester – 
Founder & Director – ELM

Thursday March 30th 4-6 pm

B1033, Jönköping International Business School

APRIL

An alumnus story – Alma Jacobson from Tengbom 
Architectures
Alma Jacobson is an alumni from the programme Civil 
Engineering with specialization Architectural Engineering 
(Byggnadsutformning med arkitektur) with an additional Master 
of Architecture from University of Sydney, Australia. She is 
currently working at Tengbom with development and design of 
living environments with a high sustainability profile based on 
broader perspectives and global trends, using digitalization as 
a motor for groundbreaking solutions. Listen to her interesting 
story about how she used her education to come up with new 
innovative ideas for her work at Tengbom.

Monday April 3rd 12-1 pm

E1029, School of Engineering

Lunch is offered for pre-registered students.

Learn the basics of LinkedIn
Do you want to get started with LinkedIn? Do you want to know 
how recruiters work with Linkedin for recruiting? How to you build 
your network? Bring your computer for practical exercises.

Tuesday April 4th 4-5.30 pm

B1033, Jönköping International Business School

Personal branding and Career Planning
Trends, branding, and planning. The future labour market requires 
personal branding. How do you do it, and why? Andreas Torén, 
Career Counsellor

Tuesday April 11th 4-5.30 pm.

E1405, School of Engineering

Job applications – how do you write them? 
Information about CV & cover letters.

Wednesday 19th April 12-1 pm

B1014, Jönköping International Business School

Lunch is offered for pre-registered students.

Job Interviews – how do you survive them?
Information about common interview questions and how you 
should prepare yourself.

Thursday 20th April 12-1 pm

B1014, Jönköping International Business School 

Lunch is offered for pre-registered students.

CV-Lunch
En snabbgenomgång kring hur man skriver de vanligaste 
ansökningshandlingarna. 

Tisdag 25 april 12-13

B1014, Jönköping International Business School 

Föranmälda bjuds på lättare lunch! 

Anställningsintervjuer 
Överlevnadsguide för anställningsintervjuer. Vanliga intervjufrågor 
och förberedelsetips.

Onsdag 26 april 12-13

B1014, Jönköping International Business School 

Föranmälda bjuds på lättare lunch! 

PETTER - Artisten, varumärket och entreprenören
Med sina nio album, mängder av hits, fingertoppskänsla som 
företagare och smarta marknadsföring har Petter varit oavbrutet 
aktuell sedan genombrottet med låten “Vinden har vänt” 
1998. Föreläsningen “Artisten, varumärket och entreprenören” 
handlar om Petters kreativa entreprenörskap och imponerande 
artistkarriär och bjuder publiken på en intressant inblick i hans 
framgångsrika arbetsliv. Dessutom stimulerar föreläsningen till 
nytänkande och ger tips om hur man håller koll på sitt varumärke 
och hur sponsring kan användas effektivt.

Torsdag 27 april kl 16.15-17.30

HJ-Aulan (He102), Högskolan för lärande och kommunikation 

MAJ

Meet talent aquisitors from Husqvarna - How to 
start a career in the company
Miranda von Seth and Rizah Ferati are working as Talent 
aquisitiors at Husqvarna. Get information on how to get hired by 
Jönköpings biggest employer, what kind of demands Husqvarna 
are asking for, how the labour market at Husqvarna is developing 
and important information for you as a student when it comes to 
making smart career decisions to start a career in Husqvarna. 

Wednesday May 3rd 12-1 pm

E1029, School of Engineering

Lunch is offered for pre-registered students.

LÄS MER OCH ANMÄL DIG PÅ  
ju.se/careercenter

Förtydligande och information kring  

lunchföreläsningar!

De tillfällen då Career Center erbjuder lunch, vill 
vi att du anmäler dig senast 2 vardagar innan 
föreläsningens start för att vara garanterad lunch. 

Clarification and information about our  

lunch lectures!

When Career Center is offering lunch during a 
lecture you need to sign up at the latest 2 working 
days before the event starts to be guaranteed lunch.


