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KARRIÄRVÄGLEDNING

CAREER CENTER PÅ WEBBEN

Välkommen att boka tid för karriärvägledningssamtal.

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 800 exklusiva annonser publiceras
årligen.
ju.se/jobbportalen

EVENTS
HÖSTEN 2017

KARRIÄR

YRKESLIV MÖT

JOBB MT
NÄTVERK

STUDIETEKN

CV INTERVJU

SEPTEMBER

OKTOBER

Studieteknik – lär mer, smartare och bättre

Job-hunting – how do you find jobs?

Håkan Fleischer – Fil.dr i pedagogik

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

Tisdag 19 september 16-19
JU-Aulan (He102) Högskolan för lärande och kommunikation

B1014 Jönköping International Business School

Study skills – The Swedish way
Wednesday September 20th 4-7 pm
Hc113 School of Education and communication

Linkedin med Academic Work – rekrytering i sociala medier

Information about CV & cover letters.

Har du en LinkedIn-profil men är osäker på hur du kan
maximera den för att skapa karriärmöjligheter? Vill du veta
vad arbetsgivaren letar efter när de söker bland profilerna? På
Academic Work jobbar några anställda heltid med att leta upp
spännande kandidater på just LinkedIn. Kom och lyssna på deras
Sourcer som berättar hur du blir som mest sökbar och hur du
kan använda LinkedIn i din karriär. Academic Work bjuder på
eftermiddagsfika.

Monday November 6th 12-1 pm
B1014 Jönköping International Business School
Lunch is offered for pre-registered students.

Monday October 2nd 12-13
Lunch is offered for pre-registered students.

Håkan Fleischer – PhD in Education.

Job applications – how do you write them?

Job applications – how do you write them?
Information about CV & Cover letters.
Tuesday October 3 12-13
rd

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

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.
Thursday September 21st 4-6 pm
E1029 School of Engineering

Job Interviews – how do you survive them?
Information about common Interview questions and how you
should prepare yourself.
Wednesday October 4 12-13
th

E1029 Tekniska Högskolan

Tuesday November 7th 12-1 pm
B1014 Jönköping International Business School
Lunch is offered for pre-registered students.

En alumn berättar – Carolina Weidby, Årets alumn JTH 2015

En snabbgenomgång kring hur man skriver de vanligaste
ansökningshandlingarna.

Carolina Weidby är alumn från Tekniska Högskolan från
programmet Byggnadsteknik med inriktning husbyggnadsteknik
och arbetar idag som anbudsingenjör på NCC. Carolina berättar
om sin väg från legoälskande 4-åring till anbudsingenjör och
modellsamordnare på våra riktigt stora sjukhusprojekt. Carolina
kommer även prata om vikten av praktik och vilka möjligheter det
öppnar inför det väntande yrkesverksamma livet.

Måndag 13 november 12-13

Torsdag 23 November 12-13

B1014 Jönköping International Business School

E1029 Tekniska Högskolan

Föranmälda bjuds på lättare lunch!

Föranmälda bjuds på lättare lunch.

B1014 Jönköping International Business School
Jobs in Sweden?

Tisdag 21 november kl 16-17

CV-Lunch

B1014 Jönköping International Business School
Nätverk och kontakter

Lunch is offered for pre-registered students.

Hur du skapar och använder nätverk och
kontakter, samt hittar dolda jobb.
Måndag 25 september 12-13

An alumnus story – Beatrice Carpvik from Consid

Hb116 Högskolan för lärande och kommunikation

Beatrice Carpvik is a former JIBS student from the program
Marketing management. Since her graduation, she has gone
through a sensational career journey which led her to her current
position as Brand Manager at the fast growing consulting
company Consid AB. Her story is about to dare to do the
unexpected, to rely on your own ability and that hard work and
to be prestigieless and humble pays off.

Föranmälda bjuds på lättare lunch!

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

Thursday October 12th 12-1 pm

Tisdag 26 september 12-13

B1014 Jönköping International Business School

Hb116 Högskolan för lärande och kommunikation

Lunch is offered for pre-registered students.

Föranmälda bjuds på lättare lunch!

Anställningsintervjuer
Överlevnadsguide för anställningsintervjuer. Vanliga intervjufrågor och
förberedelsetips.
Onsdag 27 september 12-13
Hb116 Högskolan för lärande och kommunikation
Föranmälda bjuds på lättare lunch!

NOVEMBER
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
intern¬ships, information about how to find them and how to apply.
Wednesday November 1 12-1 pm
st

Workshop - Learn the basics of LinkedIn

B1033 Jönköping International Business School

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. For beginners.
Limited number of participants.

Lunch is offered to pre-registred students.

Wednesday September 27 4-5.15 pm
th

Indigo Conference Room (above Service Center)

An alumnus story – My career from School of Engineering
to Gaming and E-sports
Andjela Kusmuk is an alumni from School of Engineering with
two Bachelor Degrees in Product Development and Industrial
Management and Production, with an additional Master at
Chalmers. She loves tech and gaming and decided early to make
her passion into her pay-check. Andjela also is an acclaimed
speaker, holding a chair at many expert panels and meet-ups in the
start-up scene. She has worked internationally with companies like
Dreamhack, IGN, Twitch and Ninjas in Pyjamas. Today she works at
Netlight with business development, still focusing on Gaming and
E-sports at some of the worlds biggest companies. She’s also a
columnist at the tech/business oriented news-site Break-it.
Thursday November 2nd 12-1 pm
E1029 School of Engineering
Lunch is offered to pre-registred students.

Anställningsintervjuer
Överlevnadsguide för anställningsintervjuer. Vanliga intervjufrågor
och förberedelsetips.
Tisdag 14 november 12-13
B1014 Jönköping International Business School
Föranmälda bjuds på lättare lunch!

DECEMBER
Personal branding
The future labour market requires personal branding. How do you
do it and why? Andreas Torén, Career Counsellor
Tuesday December 5th 12-1 pm.

Anitha Schulman – entreprenör och influencer
Anitha Schulman har en gedigen karriär från reklam och
TV-branschen som projektledare men är kanske mest känd
genom sina olika entreprenörsprojekt online. Hon driver en
framgångsrik blogg, är programledare för de hyllade poddarna
Lillelördag med Ann Söderlund och Fyllepodden med Sanna
Lundell. Hon är skapare av och skådespelare i sketchprogrammet
Mammor på TV3 – en humorserie som driver med föräldraskapet.
Anitha är även en produktinnovatör med flera patent i byrålådan
och under det egna varumärket Anitha Schulman designar hon
porslin som har uppmärksammats internationellt.
Onsdag den 15 november kl 16

E1405 School of Engineering
Lunch is offered for pre-registered students.

Career Planning
Career development and the 4 steps for successful career
planning! Andreas Torén, Career Counsellor
Thursday December 7th 12-1 pm
E1405 School of Engineering
Lunch is offered for pre-registered students.

He102, JU-Aulan, Högskolan för lärande och kommunikation

Are you an international student looking for work
in Sweden?
Meet EURES-adviser Anders Bergkvist, who will give you tips
and advice on practical issues that will make your job hunting in
Sweden easier. He will show you who’s currently looking for staff
to hire, which businesses to focus on in Sweden, and information
about work permits, service from the government and information
about the Swedish labor market.
Thursday November 16 12-1 pm
th

B1014 Jönköping International Business School
Lunch is offered to pre-registered students.

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.

LÄS MER OCH ANMÄL DIG PÅ
ju.se/careercenter

