Höstens aktiviteter 2014

En mötesplats mellan yrkesliv och högskola
Karriärvägledning

Career Center på webben

Besök oss gärna

Välkommen att boka tid för karriärvägledningssamtal.

På vår informativa 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.

Hus A, entréplan
Högskoleområdet, Gjuterigatan 5
careercenter@hj.se
www.hj.se/careercenter

Vi erbjuder
- feedback på alla typer av ansökningshandlingar
såsom CV, resumés, personligt brev, cover Letter
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@hj.se

Programverksamhet
Föreläsningar, seminarier, möten med
representanter för yrkeslivet, jobbsökaraktiviteter,
träningsintervjuer m.m.
Anmäl dig på www.hj.se/careercenter

Jobbportal
På vår webbplats hittar du jobberbjudanden såsom
kvalificerade tjänster, internships, trainee-program,
praktik, graduate programmes samt extra- och
sommarjobb! Ca 600 exklusiva annonser publiceras
årligen.
www.hj.se/jobbportalen

Kontaktperson
Andreas Torén
Karriärvägledare och ansvarig – Career Center
036-10 10 64
careercenter@hj.se

september
Studieteknik – gör studierna enklare
Christer Westlund, Me University
Tisdag 9 september 16-19
HJ-aulan HLK
Deltagarna får boken, Gör studierna enklare, gratis!

Study skills – effective reading strategies
Christer Westlund, Me University
Thursday 11th September 4-7 pm
HJ-auditorium HLK
Bring one of your textbooks for practical exercises!

Har du koll på kollektivavtalade
försäkringar?
Vill du jobba hos ett företag som tar hand om dig
lite extra? Attraktiva arbetsgivare försäkrar sig om
sina medarbetares trygghet genom kollektivavtalade
försäkringar. Vi berättar mer om vad detta innebär för
dig som anställd och vad det innebär för arbetsgivaren.
Svenskt Näringsliv

Thursday 25th September 4-6 pm
B1033 JIBS

oktober
CV-Lunch
En snabbgenomgång kring hur man skriver de vanligaste
ansökningshandlingarna.
Onsdag 1 oktober 12-13
E1405 JTH
Föranmälda bjuds på lättare lunch!

Anställningsintervjuer
Överlevnadsguide för anställningsintervjuer. Vanliga
intervjufrågor och förberedelsetips.
Torsdag 2 oktober 12-13
E1405 JTH
Föranmälda bjuds på lättare lunch!

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

Career Coaching

Föranmälda bjuds på lättare lunch!

Job-hunting – how do you find jobs?

Personal branding and self-marketing techniques,
resume and portfolio writing and effective job search
strategies.

Information about methods and tools you can use to
find companies and internship job opportunities.

Lunch is offered for pre-registered students!

Job-hunting and general information about how to
approach the Swedish labour market. Information about
CVs and Cover letters, the Swedish way.

Tisdag 6 november 12-13
E1405 JTH

Nätverk och kontakter

Tisdag 18 november 12-13
Hc218 HLK

Det gäller att ta chansen när den dyker upp. Därför gick
Simon Strömberg rakt från skolbänken till radiostudion.
Nu hörs han i Jönköpings största morgonprogram och
visar att det är fullt möjligt att lyckas i en stenhård bransch,
där jobben är få och extremt eftertraktade.

Jobs in Sweden?

Lyssna på JTH alumnen som äger och driver ett
framgångsrikt byggföretag.

Torsdag 13 november 16-18
Hc218 HLK

Föranmälda bjuds på lättare lunch!

Tuesday 7th October 12-1 pm
B1014 JIBS

Föranmälda bjuds på lättare lunch!

En alumn berättar - byggentreprenören
Fadi Babil

anställningsintervju och löneförhandling.

Torsdag 2 oktober 16-17:15
B4065 JIBS

En alumn berättar - radiorösten Simon
Strömberg

Torsdag 25 september 12-13
Hc113 HLK

november

Peter Cederqvist
President - New Start Nordic
Thursday 6th November 4-6 pm
B1014 JIBS

CV-Lunch
En snabbgenomgång kring hur man skriver de vanligaste
ansökningshandlingarna.
Onsdag 19 november 12-13
Hc218 HLK
Föranmälda bjuds på lättare lunch!

Laila Bagge Wahlgren – Uppfylla drömmar och
nå mål!

Hur når du dina långsiktiga karriärmål?

Anställningsintervjuer

Företagaren, medieprofilen och Idoljurymedlemmen Laila Bagge Wahlgren delar med sig
erfarenheter och tips för hur du når dit du vill.

Vi ger dig verktyg och tankar kring hur man kan bygga på
sitt CV och utveckla sig själv för att lyckas. Vi ger dig även
tips och trix inför ditt jobbsökande.

Överlevnadsguide för anställningsintervjuer. Vanliga
intervjufrågor och förberedelsetips.

Tisdag 7 oktober 16-17:15
HJ-aulan HLK

Lisa Eriksson, Rekryteringkonsult
Anders Brolin, Konsultchef
Montico

Job applications – how do you write them?

Tisdag 11 november 12-13
Hb116 HLK

Information about CV & Cover letters.

Torsdag 20 november 12-13
B1014 JIBS
Föranmälda bjuds på lättare lunch!

Job-hunting – how do you find jobs?

Wednesday 8th October 12-1 pm
B1014 JIBS

Föranmälda bjuds på lättare lunch!

Information about methods and tools you can use to
find companies and job opportunities.

Lunch is offered for pre-registered students!

Trioplast

Tuesday 25th November 12-1 pm
E1405 JTH

Job Interviews – how do you survive them?

Möt och lyssna på en svensk industrikoncern med en
omsättning på ca 4 miljarder och 1300 anställda.

Lunch is offered for pre-registered students!

Onsdag 12 november 12-13
B1014 JIBS

Job applications – how do you write them?

Föranmälda bjuds på lättare lunch!

Wednesday 26th November 12-1 pm
B1033 JIBS

Information about common interview questions and
how you should prepare yourself.
Thursday 9th October 12-1 pm
B 1014 JIBS
Lunch is offered for pre-registered students!

Arbeta inom vård och omsorg i Norge
Lönenivåer, boende och resor, skatter och försäkringar,
norska lagar och regler.
Angela Melin – Rekryteringsansvarig Personalkonsulent
Onsdag 15 oktober 16-18
Forum Humanum HHJ

Information about CV & Cover letters.

Trafikverket planerar din framtid!

Lunch is offered for pre-registered students!

Information om Trafikverkets arbete samt
karriärmöjligheter för dig som student.

Job Interviews – how do you survive them?

Torsdag 13 november 12-13
E1405 JTH
Föranmälda bjuds på lättare lunch!

Information about common interview questions and
how you should prepare yourself.
Thursday 27th November 12-1 pm
B1033 JIBS
Lunch is offered for pre-registered students!

Jobba i offentlig sektor?
Vill du jobba inom stat, kommun, landsting eller i
skolvärlden? Tips och information om hur du hittar
och söker jobb samt hur du förbereder dig inför

Läs mer och anmäl dig på www.hj.se/careercenter

