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EVENTS
HÖSTEN 2015

KARRIÄRVÄGLEDNING

CAREER CENTER PÅ WEBBEN

Välkommen att boka tid för karriärväglednings- samtal.

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.

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

ju.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.
ju.se/jobbportalen

KARRIÄR

YRKESLIV MÖT

JOBB MT
NÄTVERK

STUDIETEKN

CV INTERVJU

SEPTEMBER
Study skills – effective reading strategies
Christer Westlund, Me University
Wednesday 9th September 5-8 pm
HJ-auditorium HLK
Bring one of your textbooks for practical exercises!

Studieteknik – gör studierna enklare
Christer Westlund, Me University
Torsdag 10 september 16-19
HJ-aulan HLK

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.

Job-hunting – how do you find jobs?

Jobba i offentlig sektor?

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

Vill du jobba inom stat, kommun, landsting eller i
skolvärlden?

Tuesday 13th October 12-13

Tips och information om hur du hittar och söker jobb
samt hur du förbereder dig inför anställningsintervju och
löneförhandling.

B1014 JIBS
Lunch is offered for pre-registered students!

Job applications – how do you write them?
Information about CV & Cover letters.
Wednesday 14th October 12-13

Torsdag 12 november 16-18
Hc218 HLK

DECEMBER
CV-Lunch
En snabbgenomgång kring hur man skriver de vanligaste
ansökningshandlingarna.
Tisdag 8 december 12-13
B1014 JIBS
Föranmälda bjuds på lättare lunch!

Nätverk och kontakter

B1014 JIBS

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

CV and cover letters

Lunch is offered for pre-registered students!

Tisdag 17 november 12-13

Information about writing CV & Cover letters.

B1014 JIBS

Wednesday 9th December 12-13

Föranmälda bjuds på lättare lunch!

B1014 JIBS

Job interviews – how do you survive them?
Information about common Interview questions and how
you should prepare yourself.
Thursday 15th October 12-13

Lunch is offered for pre-registered students!

CV-Lunch

Thursday 24th September 5-7 pm

B1014 JIBS

En snabbgenomgång kring hur man skriver de vanligaste
ansökningshandlingarna.

E 1029 JTH

Lunch is offered for pre-registered students!

Onsdag 18 november 12-13
B1014 JIBS

OKTOBER
Andreas Carlsson – Från idé till succé
Känd som domare i IDOL och X Factory. Andreas kan idag
räkna till 150 miljoner sålda album med artister som Bon Jovi,
Britney Spears, Katy Perry och Celine Dion för att nämna
några. Välkommen på en
spännande och motiverande föreläsning där byggklossarna
är drömmens vikt, handlingskraftighet, ambition,
varumärkesbyggnad, entreprenörskap, marknadsföring och
nätverkande.
Torsdag 1 oktober 16-17.30
HJ-aulan HLK

Nätverk och kontakter
Hur skapar och använder du nätverk och kontakter samt hittar
dolda jobb
Tisdag 6 oktober 12-13
E1405 JTH
Föranmälda bjuds på lättare lunch!

CV-Lunch
En snabbgenomgång kring hur man skriver de vanligaste
ansökningshandlingarna.
Onsdag 7 oktober 12-13
E1405 JTH
Föranmälda bjuds på lättare lunch!

Anställningsintervjuer
Överlevnadsguide för anställningsintervjuer. Vanliga
intervjufrågor och förberedelsetips.
Torsdag 8 oktober 12-13
E1405 JTH
Föranmälda bjuds på lättare lunch!

NOVEMBER

Föranmälda bjuds på lättare lunch!

Anställningsintervjuer

Looking for a job in the international market?
10 things no one ever told you!

Överlevnadsguide för anställningsintervjuer. Vanliga
intervjufrågor och förberedelsetips.

Is your CV attractive enough? Does your cover
letter really catches the reader’s attention? Do
you know how to behave during a job interview?
Are you applying for the right jobs for you?
Carmen Seixas, Director of Financial Process
Improvements Used Trucks at Volvo, will tell you about
these and some other points that will put you in the right
path towards finding your first job in the international ma
rket!

Torsdag 19 november 12-13

Tuesday 3rd November 4-5.30 pm
B1033 JIBS

Karriärplanering och olika karriärvägar
Företaget HRM, som arbetar med bland annat
ledarskaps-och affärsutveckling, berättar om hur du
planerar din framtida karriär!

B1014 JIBS
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.
Tuesday 24th November 12-13
Hb116 HLK
Lunch is offered for pre-registered students!

Job applications – how do you write them?
Information about CV & Cover letters.
Wednesday 25th November 12-13

Torsdag 5 november 16-18

Hb116 HLK

B1033 JIBS

Lunch is offered for pre-registered students!

An alumnus story – the inside of Google and
Samsung!

Job Interviews – how do you survive them?

Teuta Alija, former student at JIBS, currently working as
an E-commerce Marketing Coordinator at Samsung and
previously as Online Sales Account Manager at Google.
Hear her story and get inspired on how to get your dream
job!

Information about common Interview questions and how
you should prepare yourself.

Wednesday November 11th 12-13

Lunch is offered for pre-registered students!

B1033 JIBS
Lunch is offered for pre-registered students!

Thursday 26th November 12-13
Hb220 HLK

LÄS MER OCH
ANMÄL DIG PÅ
ju.se/careercenter

