
7 Feb: Experis/Manpower – your future employer?
Experis and Manpower will give you tips and information
about applying for jobs. Manpower Student offers fun,
exciting and instructive spare-time jobs for students.
 

14 Feb: How do you combine your passion for sport with your
career?
Decathlon is one of the world's largest sporting goods
retailers. They visit us to give information about the company
and what job opportunities there are.
 

21 Feb: Are you looking for qualified work in Sweden?
(step 2, suitable also for new students)
Incluso specializes in recruitment and staffing services for
companies who see the value in a diverse workforce. You will
get tips for a good CV, a successful interview and learn about
cultural codes.
 

7 mars: Konsultjobb – vilka möjligheter ger det dig?
Jurek besöker oss för att informera och ge tips om hur det är
att jobba som anställd konsult. En fråga som ofta upplevs
som besvärlig är hur frågan om lön tas upp vid intervju.
 

21 mars: Rekryteringsprocessen bakom kulisserna
Novare Professionals berättar om hur en rekryteringsprocess
går till bakom kulisserna, från behovsidentifiering till
tillsvidareanställning. Tips och idéer på hur du kan tänka i
jobbsökandets olika steg. Vad händer medan du väntar och
varför tar det så lång tid m.m.?
 

4 april: Försäkringskassan som arbetsgivare
Försäkringskassan har över 14 000 medarbetare och nya
talanger söks för att bidra till samhällsutvecklingen. De
informerar mer om verksamheten och om hur
Försäkringskassan är som arbetsplats och arbetsgivare.
 

25 Apr: WaterAid – your future employer?
WaterAid´s vision is a world where everyone has access to
water and sanitation. WaterAid informs about the global
work for clean water, but also what job opportunities there
are.
 

23 maj: Stockholms universitet som arbetsgivare
Stockholms universitets personalavdelning informerar om
karriärvägar och arbetsroller. Här finns många olika roller
både inom akademien och universitetsförvaltningen.

Karriärservices seminarieprogram VT18/
Careers Services Seminar Programme
Spring 2018

08-16 28 45   karriarservice@su.se   su.se/karriarservice
Karriärservice, Studentavdelningen

Karriärservices seminarieprogram ger dig möjlighet att ta
del av aktuell information om arbetsmarknaden,
rekryteringsbehov hos olika arbetsgivare och tips inför
jobbsökandet.
 

Careers Services Seminar Programme gives you the
opportunity to get information about the Swedish job
market, recruitment and tips for your job search.
 

Plats/Location
Frescati, Studenthuset, Universitetsvägen 2B, hus Beta,
plan 2, Ekosalen
 

Tid/Time
15.00 – 16.30
 

Anmälan/Sign up
Anmälan via Stockholms universitets jobb- och
karriärportal MyCareer: su.se/mycareer/events
 

Please sign up at Stockholm University careers portal
MyCareer: su.se/mycareer/events
 

Ändringar kan förekomma/Changes may occur
Ändringar kan förekomma, se aktuell information på
MyCareer eller su.se/karriarservice
 

Changes may occur, please look for information about
the seminars at MyCareer or: su.se/karriarservice
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