Vårens aktiviteter 2015

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.
www.hj.se/careercenter

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

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@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
careercenter@hj.se

FEBRUARI
Studieteknik – lär mer, smartare och bättre
Fil. dr - Håkan Fleischer
Måndag 2 februari 16-19
Forum Humanum HHJ

Study skills – more, smarter and better
learning

Arbeta som sjuksköterska i Norge
Allt du behöver veta om hur du hittar jobb, löneläget
och arbetsvillkor.
Representanter från bloggen sjukskoterskanorge.se
Angela Melin/ Andreas Papagiannis
Torsdag 19 februari 14-16
Ga931 HHJ

Job-hunting – how do you find jobs?

Håkan Fleischer – PhD in Education.
Thursday 5 th February 4-7 pm
B1033 JIBS

Information about methods and tools you can use to
find companies and job opportunities.
Monday 23rd February 12-1 pm
B1014 JIBS

Jobs in Sweden?

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 12th February 4-6 pm
E1405 JTH

Job applications – how do you write them?
Information about CV & cover letters.
Wednesday 25th February 12-1 pm
E1405 JTH
Lunch is offered for pre-registered students!

Nätverk och kontakter
Hur du skapar och använder nätverk och
kontakter samt hittar dolda jobb.
Tisdag 17 februari 12-13
E1029 JTH
Föranmälda bjuds på lättare lunch!

Job Interviews – how do you survive them?
Information about common interview questions and
how you should prepare yourself.
Thursday 26th February 12-1 pm
Hb116 HLK
Lunch is offered for pre-registered students!

Cv-Lunch
En snabbgenomgång kring hur man skriver de
vanligaste ansökningshandlingarna.
Onsdag 18 februari 12-13
B1033 JIBS
Föranmälda bjuds på lättare lunch!

Anställningsintervjuer
Överlevnadsguide för anställningsintervjuer.
Vanliga intervjufrågor och förberedelsetips.
Torsdag 19 februari 12-13
E1029 JTH
Föranmälda bjuds på lättare lunch!

MARS
Looking for work around the globe!
Understanding cultural differences. Applying for work
in foreign countries. Which application methods work
best and what skills sets make employers tick.
ELM – Expertise in Labour Mobility
Nannette Ripmeester – Founder & Director – ELM
Wednesday 11th March 5-7 pm
B 1033 JIBS

APRIL
Karriär inom IKEA?
Personalchef Johan Nyman berättar om vad som krävs
och hur man gör karriär inom IKEA.
Johan Nyman - IKEA
Torsdag 16 april 16-18
B1033 JIBS

MAJ
CV & cover letters
Learn more about writing effective CVs and cover
letters.
Thursday 7th May 12-1 pm
E1405 JTH
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.
Tisdag 21 april kl 16-18
Forum Humanum HHJ

Cv-Lunch
En snabbgenomgång kring hur man skriver de
vanligaste ansökningshandlingarna.
Onsdag 22 april 12-13
E1405 JTH
Föranmälda bjuds på lättare lunch!

Career Development
How to create your future CV!
Peter Anderberg - Founder- Springnet
Thursday 23rd April 4-6 pm
B1014 JIBS

Söka arbete i Europa
Så hittar du arbete i Europa, bland annat på EU:s
institutioner och via satsningen- Your first Eures job!
EURES
Måndag 27 april 12-13
B 1014 JIBS
Föranmälda bjuds på lättare lunch!

Working in Sweden
EURES will inform you about the Swedish labour
market and how to find and apply for relevant jobs.
Tuesday 28th April 12-1 pm
B1014 JIBS
Lunch is offered for pre-registered students!

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

