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PROJEKTLEDAREN HAR ORDET
Välkomna till arbetsmarknadsdagen SAMarbete
2015! För första gången har vi glädjen att arrangera
samhällvetarnas arbetsmarkandsdag i hjärtat av
vårt egna studieområde, Eden i Paradis.

Arrangemanget SAMarbete är bara ett av Samhällsvetarkårens många, för att
stärka kopplingen mellan studier och arbetsliv, redan under studietiden. Det är
ett viktigt arrangemang! Det är en dag då studenterna vid samhällsvetenskapliga
fakulteten får chansen att sätta samhällsvetarna på kartan – att trots vår bredd visa
på en enighet som samhällsvetare. Med detta sagt vill jag uppmana er besökare
att använda dagen till att knyta värdefulla kontakter med våra spännande utställare.
De är här för att de vill träffa dig! Insup den bredd och mångfald av möjliga karriärvägar du med din kompetens som samhällsvetare har. Låt dig inspireras av våra
olika föreläsningar och workshops. Ställ frågor och få svar, om ditt framtida arbetsliv.
Som projektledare vill jag också passa på att tacka årets projektgrupp. Utan gruppens ideella engagemang hade SAMarbete inte varit genomförbart. Jag är mäkta
imponerad över hur deras innovativförmåga tagit oss ända hit.
Med hopp om att ni, i interaktionen mellan studier och arbetsliv, får en givande
dag.

Moa Persdotter
Arbetsmarknadskoordinator
Projektledare för SAMarbete 2015
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PROJEKTGRUPPEN
Projektgruppen för SAMarbete 2015 har lagt mycket fokus på att bygga upp
strukturer. Arbetet med SAMarbete är nystartat med en förhoppning om långvarighet. Att bygga upp en stabil grund med olika anvarsområden inom gruppen har känts viktigt och har dessutom givit resultat. Vi är måna om att få hit de
organisationer och företag som ni studenter önskat att få träffa och som känns
relvanta. Det är inte utan motgångar, men vi kan i år visa upp en större blandning av
utställare både från offentlig och privat sektor. Utställare som tidigare inte direkt
vänt sig mot samhällsvetare har nu insett vår kompetens och står redo att möta
samhällsvetarna under SAMarbete.
Sök till projektgruppen 2016!
SAMarbete växer och är under ständig förbättring och utveckling. Vill du vara
en del av projekgruppen för SAMarbete 2016? Har du en fallenhet för kontaktskapande? Är du kreativ och har kunskaper inom Photoshop eller InDesign?
Gillar du att strukturera och planera? Sök då till projektgruppen genom att
fylla i en blankett som finns att hitta i SAMarbetes informationsdisk
eller via vår hemsida, www.samarbete.org. Det är en praktisk efterenhet
du inte vill vara utan!

Projektgruppen för SAMarbete 2015. Från vänster:
Moa Persdotter (projektledare), Caroline Edén (mäss- och staffansvarig),
Alisa Gühlstorf (markandsföringsansvarig), Claudia Kours (mäss-, staff- och marknadsföringsansvarig),
Lisa Forsner (företagsansvarig), Filip Gunnarsson (sponsoransvarig),
Alicia Frånberg (mäss- och staffansvarig) samt Linn Ohlsson (företagsansvarig).
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ORDFÖRANDE HAR ORDET
Välkommen till din framtid!
På hörsägen fick jag häromdagen höra att några av
studenterna på vår fakultet uttryckt att de studerade
”unemployment studies”. Det är inte sant. Samhällsvetare är eftertraktade på både den svenska och
globala arbetsmarknaden.

Att många av oss tar en generell examen och inte yrkesexamen är inte mindre en
förberedelse på arbetsmarknaden bara för att det inte finns jobb med samma
namn som det man studerat. Det skapar ibland en felaktig föreställning om att
vad vi läser som samhällsvetare inte passar in på arbetsmarknaden. Snarare är
det tvärtom eftersom generell examen i samhällsvetenskap öppnar fler dörrar än
det stänger.
Som samhällsvetare är det våra generella kompetenser som är det viktigaste vi
har och samtidigt det vi alla har gemensamt oavsett vilken disciplin vi tillhör. Dessa
kompentenser - kritiskt självständigt tänkande, analytisk förmåga och förståelse
för hur samhället fungerar – är vad som gör oss till viktiga delar av både dagens
och morgondagens samhälle och arbetsmarknad.
Ha det i åtanke när ni nu besöker SAMarbete, vår årliga arbetsmarknadsmässa,
och träffar potentiella framtida arbetsgivare. Ni är behövda i alla sektorer och på
en hel mängd olika positioner i samhällskroppen.
Men framför allt - oroa er inte, studera och förkovra er och fortsätt läs det som
triggar nyfikenheten. När det är dags för er att lämna universitet finns det en
arbetsmarknad som verkligen behöver era kompetenser!

Linnea Jacobsson
Ordförande Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet
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SAMHÄLLSVETARKÅREN
VID LUNDS UNIVERSITET
KONTAKTINFORMATION

Hemsida: www.samvetet.org
E-post: info@samvetet.org
www.facebook.com/samhallsvetarkaren
Twitter och Instagram: @samhallsvetaren
Eller besök oss i vårt hus Samvetet
Paradisgatan 5 S
223 50 Lund
Expeditionstider:
Måndag: 13.00-16.00
Tisdag: 09.00-14.00
Onsdag: 09.00-14.00
Torsdag: 12.30-16.00
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PROGRAM
11.00 		

SAMarbete öppnar

11.15-12.00
			

Workshop – Prata trovärdigt om och konkret om dig själv
Tina Ornstein Nilsen/Academic Work, Edens Hörsal

12.15-13.00
			

Föreläsning – Varför samverka?
Carola Netterlid/Svenskt Näringsliv, Edens Hörsal

13.15-14.00
			

Interaktivt Seminarium – Vägen till en EU-karriär
EU Careers, Edens Hörsal

14.15-15.00
			
			

Alumnsamtal – Från skolbänken till arbetslivet
Cecilia Fredriksson, Elin Gustafsson & Oskar Junzell
Edens Hörsal

15.00 		

SAMarbete stänger
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AKTIVITETER & TÄVLINGAR
CV-granskning
Under SAMarbete har du som student möjlighet att få feedback på ditt CV av
Susanne Linné från MyCareer och Mattias Persson från Humanistiska och
Teologiska Fakulteterna. Det krävs ingen föranmälan utan drop-in tid gäller.
Det är viktigt att du har med ditt utskrivna CV och förbered gärna frågor.
CV-fotografering
Behöver du uppdatera ditt CV med ett nytt foto? Kom förbi vår CV-fotografering,
där Wilhelm Öhman hjälper dig att göra ditt CV komplett. Ingen föranmälan krävs,
utan drop-in-tid gäller.
Styling
Elever från Drottning Blankas Gymnasium som studerar till hår- och makeupstylist
stylar dig inför din CV-fotografering. Ingen föranmälan krävs, utan drop-in-tid
gäller.
Studiebesök
Ett antal olika företag och organisationer erbjuder att tillsammans med
Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet arrangera studiebesök. Att som
student få komma ut och se hur en riktig arbetsplats ser ut och fungerar är både
inspirerande och lärorikt. Är du intresserad av att åka på studiebesök? Kom till
SAMarbetes informationsdisk och lämna en intresseanmälan.
Tävlingar
Under SAMarbete kan du som besökare vinna en matkasse från City Gross genom
att genom att delta i vårt quiz om utställarna. Fyller du i vår utvärderingsenkät är
du dessutom med i utlottningen av en goodie-bag från Lexis pappershandel. Quiz
och utvärderingsenkät hämtas i SAMarbetes informationsdisk och fylles i på plats,
eller så kan du klicka in på www.samarbete.org och delta online.
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FÖRELÄSNINGAR &
WORKSHOPS
Workshop – Prata trovärdigt och konkret om dig själv
Tina Ornstein Nilsen/Academic Work, Edens Hörsal kl. 11.15
Personliga egenskaper är något du garanterat får frågan om under en intervju.
Både vilka dina främsta styrkor är men också vad du kan utveckla hos dig själv.
Under denna workshop med Academic Work får du tips kring hur du kan besvara
dessa frågor och möjlighet att öva på att besvara dessa frågor på ett konkret sätt.
Missa inte denna möjlighet att förbereda dig inför framtida jobbintervjuer!

Föreläsning – Varför samverka?
Carola Netterlid/Svenskt Näringsliv, Edens Hörsal kl. 12.15
En god samverkan mellan högskola och näringsliv ökar utbildningsanordnarnas
förståelse för vilka kompetenser som efterfrågas i näringslivet, och ger arbetsgivare möjlighet att få kontakt med potentiella framtida medarbetare på ett tidigt
stadium. Vi vet att studenter vill att utbildningen leder till ett passande jobb. Vi
vet också att så många som varannan av Sveriges studenter tycker att kopplingen
till arbetslivet under studierna är dålig. Så hur gör man?
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FÖRELÄSNINGAR &
WORKSHOPS
Interaktivt Seminarium – Vägen till en EU-karriär
EU Careers, Edens Hörsal kl. 13.15
Ett inspirationseminarium om att utmana sig själva att göra uttagningsprovet för att få möjligheten till en EU-karriär. Alla utbildningsbakgrunder är önskvärda för EU:s institutioner som framtida arbetsgivare. Du
erbjuds utbildning och utveckling i såväl språk som sakkompetens
och ledarskap – en karriär helt enkelt. Under seminariet får du
prova på att göra de olika delarna i uttagningsprovets första
del. Det kommer även att berättas om möjligheter att söka
praktikplatser inom institutionerna.
Alumnsamtal – Från skolbänken till arbetslivet
Cecilia Fredriksson, Elin Gustafsson & Oskar Junzell, Edens Hörsal kl. 14.15
Alumn, av latinets alumnus, betyder före detta student. Vad passar sig bättre
än att på en arbetsmarknadsdag få lyssna till före detta studenters väg ut till
arbetslivet? Alumnsamtalet består av tre olika alumner med tre olika utbildningsval och karriärvägar. En sak har de dock gemensamt, de är alla samhällsvetare.
Cecilia Fredriksson, tidigare pol.kandstudent med samhällsgeografi som huvudämne, är idag projektanställd som samhällsplanerare i Helsingborgs stad. Hon
berättar om sin resa via traineeprogram och vidare in i kommunal verksamhet.
Elin Gustafsson, tidigare statsvetar- och genusstudent, jobbar idag som
kommunalråd. Hon berättar om de kunskaper och kompetenser politiskt
engagemang under studietid ger inför yrkeslivet inom offentlig sektor.
Oskar Junzell, tidigare service mangementstudent pratar om sin väg till yrkesrollen som projektledare för Ung Cancer. Innan dess har han bland annat varit
F&B Manager samt ordförande för studentorganisationen Stampus i Helsingborg.
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MIGRATIONSVERKET
GULDUTSTÄLLARE

Migrationsverket är en myndighet som prövar ansökningar från personer som
vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller ha
svenskt medborgarskap. Migrationsverket är en dynamisk arbetsplats som
påverkas mycket av vad som händer i omvärlden. Här finns ett stort antal yrkeskategorier och befattningar vilket ger möjlighet till utveckling och olika karriärvägar.
Migrationsverket är en arbetsplats som präglas av respekt för människan. Vår
värdegrund är en sammanfattning av vad vi strävar efter och hur vi vill uppfattas.
Empati, tydlighet och mod är tre ord som är vägledande för oss i vardagen.
Migrationsverket har cirka 5500 medarbetare, på ett 40-tal orter, från Kiruna i
norr till Malmö i söder. Våra medarbetares bakgrunder är främst från juridiska,
rättsvetenskapliga, ekonomiska, beteendevetenskaplig, social- och samhällsvetenskapliga utbildningar.
Vi erbjuder möjligheter till varierande och utmanande jobb efter examen samt
praktikplatser och exjobb.

KONTAKT
Karin Österdahl
010 -485 42 18
karin.osterdahl@migrationsverket.se
www.migrationsverket.se
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MIGRATIONSVERKET
GULDUTSTÄLLARE

ERBJUDER
R Jobb efter examen
R Sommarjobb/extrajobb
R Praktik/Traineeprogram
R Exjobb
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TRAINEEPROGRAMMET
FAMILJEN HELSINGBORG
GULDUTSTÄLLARE

Traineeprogrammet
Traineeprogrammet är 16 månader långt med start den 1:e september och avslut
den 31:e december året därpå. Traineerna i Familjen Helsingborg är nyutexaminerade akademiker som valts ut bland hundratals sökande för att de anses ha
särskilt goda förutsättningar att i framtiden inta ledande eller strategiska specialistfunktioner inom kommunal verksamhet.
Arbete varvas med utbildning
Ungefär 70 procent av traineernas heltidstjänst läggs på arbete med kvalificerade
uppgifter på en kommunal förvaltning. Resterande 30 procent består av gemensamma utvecklingsdagar och ett gemensamt traineeprojekt. Utvecklingsprogrammet, som ingår i traineeprogrammet, är sammanlagt 40 dagar. Under dessa
dagar får traineerna möjlighet att fördjupa sina kunskaper inom bland annat kommunal verksamhet, projektledning, presentationsteknik med mera. I utvecklingsprogrammet ingår också olika studiebesök. Traineerna erbjuds en mentor
och projektledaren för traineeprogrammet finns tillgänglig som ett stöd
och bollplank. Traineerna har under traineeperioden en allmän visstidsanställning
med en månadslön på 23 000 kronor.
Sök till traineeprogrammet
Du kan ansöka till traineeprogrammet mellan den 18 februari och 21 mars 2015.
Tjänsterna söker du på Offentliga Jobb.

KONTAKT
Anna Rydberg, projektledare
anna.rydberg@helsingborg.se
042-10 35 26
www.traineeprogrammet.se
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TRAINEEPROGRAMMET
FAMILJEN HELSINGBORG
GULDUTSTÄLLARE

Familjen Helsingborg
Familjen Helsingborg består av 11 kommuner i nordvästra Skåne. De skapar mervärden genom att arbeta tillsammans, allt för att nordvästra Skåne ska upplevas som en
sammanhängande stad och vara en av norra Europas mest kreativa regioner.
Familjen Helsingborg är:
Bjuv, Båstad, Helsingborg,
Höganäs, Klippan, Landskrona,
Perstorp, Svalöv, Åstorp,
Ängelholm och Örkelljunga.

ERBJUDER
c Jobb efter examen

c Sommarjobb/extrajobb

R Praktik/Traineeprogram
c Exjobb
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TÄVLING

Delta i vårt quiz om utställarna
och du har chans att vinna
denna ekologiska matkasse
från City Gross.
Rädda studentplånkan!
Quizet finns att hämta i
SAMarbetes informationsdisk
eller på www.samarbete.org.
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Universitets och högskolerådet är en statlig myndighet som har regeringens
uppdrag att informera och marknadsföra praktikplatser och fasta tjänster inom
EU:s institutioner. Att söka arbete eller rekryteras till EU:s institutioner innebär
att man innan man söker en tjänst, genomgår uttagningsprov. Inför dessa prov
erbjuder Universitets- och högskolerådet stöd och träning för att så många svenskar som möjligt skall öka sina chanser att komma igenom processen, upp på
reservlistan för att sen kunna söka lediga tjänster som är av intresse.
Rekryteringen till EU:s institutioner innefattar Europeiska Kommissionen, Ministerrådet, Europaparlamentet, EU-domstolen och Revisionsrätten i Luxemburg
samt de rådgivande kommittéerna Regionkommittén och Ekonomisk-sociala
kommittén. Utöver detta finns ett stort antal myndigheter, representationskontor
och delegationer. Det är totalt ca 45000 anställda från 28 medlemsstater, där de
flesta arbetsplatser finns i Bryssel. EU:s institutioner söker alla kategorier av utbildningsbakgrund. Allt från ekonomer, revisorer, jurister, statsvetare till ingenjörer, biologer, kemister, veterinärer, bibliotekarier, IT-specialister, kommunikatörer m.m.
Det enda som krävs att söka uttagningsprov är en fil.kand, ett medlemskap i något
av medlemsstaterna och ett modersmål bland EU:s officiella språk.

ERBJUDER

KONTAKT

Zorba Hållsten
EU Careers Ambassador
076 -318 18 30

c
c
c

eucareers.lunduniversity@eu-careers.eu
www.eu-careers.eu

c
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Jobb efter examen
Sommarjobb/Extrajobb
Praktik/Traineeprogram
Exjobb

Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) förmedlar praktikplatser till studerande på
universitet och högskola som är intresserade av utvecklingssamarbete och andra
internationella frågor. Praktikplatserna är främst på organisationer, myndigheter
och företag i Sverige, men även ett par utlandspraktiker förmedlas varje termin.
FUF är också en knutpunkt för engagerade unga på väg ut i yrkeslivet. Genom
FUF:s studentverksamhet får de möjlighet att få praktisk erfarenhet av att arbeta
med information och kommunikation kring globala utvecklingsfrågor genom att
exempelvis leda projekt, anordna seminarier och debattera utvecklingsfrågor. De
får samtidigt göra sina röster hörda och lyfta de frågor de finner viktigast.
FUF arrangerar också seminarier, debatter och filmvisningar om internationella
frågor, med tonvikt på utvecklingsländer och utvecklingssamarbete. Nya seminarier
kan sättas in med kort varsel och som FUF-medlem får man automatiskt alla
inbjudningar hemskickade och riskerar därmed inte att gå miste om intressanta
program.

ERBJUDER

KONTAKT

c Jobb efter examen

Annika Burström, Praktiksamordnare
070-090 60 32
annika.burstrom@fuf.se

c Sommarjobb/Extrajobb

R Praktik/Traineeprogram
c Exjobb
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Vår vision är ett samhälle där människor känner trygghet om livet tar en ny vändning. Vår verksamhetsidé är att ge människor inflytande över sin egen livssituation.
Genom kunskap, empati och förståelse ska vi se till att alla som möter oss förstår
sina rättigheter, får rätt stöd och behandlas med värdighet.
På uppdrag av riksdag och regering ansvarar Försäkringskassan för en stor del av de
offentliga trygghetssystemen i Sverige som ger ekonomiskt skydd för familjer och
barn, för personer med funktionsnedsättning samt vid sjukdom och arbetsskada.
På Försäkringskassan arbetar cirka 13 000 personer. De handläggande kontoren
och våra kundcenter och servicekontor finns i hela Sverige och huvudkontoret ligger i Stockholm.
Vi behöver dig som vill arbeta utifrån vår vision och verksamhetsidé - alltid med
engagemang för kundens situation och god kunskap om socialförsäkringen. Vi
söker dig som har integritet, vill vara delaktig och alltid göra ditt bästa. Du är en
god kollega som samarbetar med andra.
Det finns en stor variation på olika arbetsområden inom Försäkringskassan. Den
största delen anställda har vi inom vår kundmötesorganisation där man administrerar all handläggning och utredning. Vi har också ett antal stabs- och stödfunktioner där vi söker medarbetare med utbildning inom IT, ekonomi, HR, juridik,
informationsvetenskap med mera.

ERBJUDER

KONTAKT

Klara Skoog, Verksamhetsspecialist HR
010-119 57 41
076-544 14 26
klara.skoog@forsakringskassan.se
www.forsakringskassan.se

c Jobb efter examen

R Sommarjobb/Extrajobb
R Praktik/Traineeprogram
c Exjobb
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Kompetens i Skåne är specialiserat på mediebranschen och är ett helägt dotterbolag till HD-Sydsvenskan. Bolaget grundades 2008 och samarbetar med de
största medieföretag i Skåne.
Journalistik är basen i verksamheten där vi arbetar med dagstidning, webb,
magasin, radio och tv. Även kommunikation tar upp en stor del av verksamheten där
informations- och kommunikationskanalerna utvecklas i snabb takt. Kompetens i
Skåne hjälper kundföretag att sköta extern och intern kommunikation snabbt och
effektivt.
Vidare arbetar Kompetens i Skåne med att förse företag och organisationer med
stöttning av personal kunniga inom mediasäljande, kundservice och rekrytering.

ERBJUDER

KONTAKT

R Jobb efter examen
R Sommarjobb/Extrajobb
R Praktik/Traineeprogram
R Exjobb

Patrik Lilja
040-281 230
patrik.lilja@kompetensiskane.se
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LUNDS UNIVERSITETS ALUMNNÄTVERK

Alumnnätverket är en global, professionell och social plattform för alla som har
läst vid Lunds universitet. Genom att gå med i nätverket, vilket naturligtvis är
kostnadsfritt, så kan du lättare behålla dina kontakter från studietiden och utveckla
nya.
Som medlem kan du söka i vår databas och kontakta personer som jobbar på din
drömarbetsplats. Du blir inbjuden till mingelträffar, företagsevents, och får rabatt
på vidareutbildningar och kurser i kompetensutveckling. Självklart blir du även
uppdaterad om vad som händer på och kring universitetet genom vårt e-nyhetsbrev Lundensaren.
Över 28 000 tidigare studenter har gått med i nätverket – gör det du med!

ERBJUDER

KONTAKT

Linda Larsson, Alumnkoordinator
072 -716 03 11
linda.larsson@er.lu.se

c Jobb efter examen

c Sommarjobb/Extrajobb

c Praktik/Traineeprogram

www.lu.se/innovation-samverkan/alumn

c Exjobb
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Lunicores affärsidé är att erbjuda företag och organisationer kvalificerade och kostnadseffektiva konsulttjänster utförda av toppstudenter vid Lunds Universitet.
Lunicore är en bro mellan toppstudenter från alla discipliner vid Lunds Universitet
och arbetsmarknaden, och stärker företag och organisationer med den senaste
kunskapen från Lunds Universitet. Tillsammans erbjuder vi kvalificerade och kostnadseffektiva konsulttjänster inom marknad, kommunikation, teknik, IT, hållbarhet
och management.
Lunicore arbetar ständigt utifrån värdeorden nytänkande, professionalism och
driv.
Lunicore fortsätter att växa och omsätter 7 500 konsulttimmar per år med 97 %
nöjda kunder. Ett 50-tal ambitiösa studenter jobbar hårt för att omsätta sina
teoretiska kunskaper till relevant praktiskt arbetslivserfarenhet. Konsulterna skapar
ett försprång i karriären samtidigt som de tillför ett värde till näringslivet med den
senaste kunskapen från universitetet.

ERBJUDER

KONTAKT

c Jobb efter examen

Lisa Flatt, HR-chef
076 -826 70 80
lisa.flatt@lunicore.se

R Sommarjobb/Extrajobb
c Praktik/Traineeprogram
c Exjobb
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Miljöbron Skåne är en ideell förening som förmedlar miljö- och hållbarhetsprojekt
mellan företag och studenter, för att ge studenter möjlighet att komma ut i
näringslivet och använda sina teoretiska kunskaper i verkliga case. På så sätt kan
du som student få relevant arbetslivserfarenhet, kontakter ut i näringslivet och en
möjlighet att bygga på ditt CV redan under studietiden.
Miljöbron förmedlar dels examensarbeten på kandidat- och mastersnivå, dels
kortare uppdrag som genomförs vid sidan av studierna. Projekt är framtagna efter
företagens behov och gör därför skillnad för deras framtida utveckling. De kan
handla om allt från energilösningar, avfallsfrågor, kemikalier, vattenproblematik,
hållbart byggande och produktutveckling till hållbar marknadsföring och beteende.
Eftersom projekten berör en stor variation av områden så vänder sig Miljöbron till
studenter vid många olika utbildningar på hela Lunds universitet. I montern kan
du prata med Miljöbrons verksamhetsledare och få veta mer om de projekt som
finns att söka just nu.

ERBJUDER

KONTAKT

Charlotte Vikström Karvonen
Verksamhetsledare
070-191 71 41
charlotte@miljobron.se
www.miljobron.se

c Jobb efter examen

c Sommarjobb/Extrajobb

c Praktik/Traineeprogram

R Exjobb
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MYCAREER

VID LUNDS UNIVERSITET

MyCareer är Lunds universitets karriärportal där du hittar en mängd jobb, praktikplatser och andra tjänster i såväl Skåne som i övriga Sverige och i hela världen.
Annonserna är utvalda och kategoriserade för att passa studenter och nyexaminerade, vilket betyder att du på ett snabbt och enkelt sätt kan söka efter
erbjudanden som är relevanta för just dig.
Att skapa en profil är väldigt enkelt och du blir då en
del av Europas största karriär-nätverk för studenter
och nyexaminerade.
Ta chansen att få en värdefull erfarenhet och börja
bygga ditt CV redan idag! Gå in och skapa en profil på
MyCareer.lu.se.

ERBJUDER

KONTAKT

R Jobb efter examen
R Sommarjobb/Extrajobb
R Praktik/Traineeprogram
R Exjobb

Susanne Linné, career advisor
046 - 222 43 75
susanne.linne@er.lu.se
www.mycareer.lu.se
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Nämndemansgårdens vision är att hjälpa människor till ett bättre liv – i frihet från
beroende.
Nämndemansgården är Sveriges ledande behandlingsföretag inom beroende.
Vi möter dagens och morgondagens beroendeproblematik med en bred och
komplett vårdkedja i kontinuerlig utveckling.
Nämndemansgården erbjuder stöd åt hela befolkningen och har idag ett femtontal enheter som arbetar mot olika målgrupper: unga män, unga kvinnor, vuxna
män och kvinnor, mammor med barn samt anhöriga och vuxna barn.

ERBJUDER

KONTAKT

Lotta Thulin, HR Chef
0761-134455
lotta.thulin@namndemansgarden.se
www.namndemansgarden.se

c Jobb efter examen

R Sommarjobb/Extrajobb
R Praktik/Traineeprogram
c Exjobb
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PwC Sverige är marknadsledande inom revision, redovisning, skatte- och affärsråd
givning med 3 800 medarbetare på 100 orter runt om i landet. Med erfarenhet och
unik branschkunskap utvecklar vi värden för våra 60 000 kunder vilka utgörs av globala
företag, svenska storföretag och organisationer, mindre och medelstora, främst
lokala företag samt den offentliga sektorn. PwC Sverige drivs som en självständig och
oberoende juridisk enhet. Vi ingår i det globala nätverket PwC och delar våra
kunskaper, erfarenheter och lösningar med 184 000 medarbetare i 157 länder för att
utveckla nya perspektiv och praktiska råd.

PwC behöver inte bara skickliga ekonomer, revisorer och skattejurister. Besök
vår monter under SAMarbete för mer information om öppningarna för dig som
pluggar beteendevetenskap, personaladministration eller statsvetenskap. Med
ett stort antal uppdrag inom kommuner, landsting, myndigheter och stora internationella företag kan vi snabbt ge dig många spännande utmaningar.

KONTAKT

ERBJUDER

Sofia Blixtberg, PwC Kommunal Sektor
010 -2126186
072 - 353 07 61
ofia.blixtberg@se.pwc.com
www.pwc.se

R Jobb efter examen
c Sommarjobb/Extrajobb
R Praktik/Traineeprogram
R Exjobb
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S-CAREER
S-CAREER – Karriärcentrumet på Samhällsvetenskapliga fakulteten
Ni som är samhällsvetare kan arbeta med nästan vad som helst. Ni är smarta, öppensinnade, ni är intresserade och allmänbildade. Ni behöver bara vara energiska,
dynamiska, kreativa och tro på er själva, även när vägen inte går helt rakt fram. Ni
behöver också skapa möjligheter att få visa vad ni går för. Bristen på dessa
möjligheter i kombination med att inte riktigt veta vad man kan eller vill,
kan blir det största hindret på vägen till drömjobbet. Förresten, vad är
drömjobbet? Det ni tror att det är eller det som det kanske visar sig vara?
Karriärservicecentret vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, S-Career, arbetar med
karriärfrågor på både ett strategiskt och på ett individuellt plan. Genom vår
blogg, kan du få olika perspektiv och ver tyg för att bättre kunna
navigera på arbetsmarkanden. Teman kan vara allt från hur du söker ett arbete
och nätverkar till hur du inventerar dina kompetenser och startar upp ditt eget
företag. Allt från en samhällsvetares perspektiv. S-career erbjuder dig även
individuell karriärvägledning. Du finner mer information på: scareer.blogg.lu.se.

KONTAKT

ERBJUDER

Helena Petré, Arbetslivskoordinator
Samhällsvetenskapliga fakulteten
046 -222 48 43
helena.petre@sam.lu.se
scareer.blogg.lu.se

c Jobb efter examen

c Sommarjobb/Extrajobb

c Praktik/Traineeprogram
c Exjobb

28

Skatteverket är förvaltningsmyndighet för beskattning, fastighetstaxering, folkbok
föring och registrering av bouppteckningar. Vi bevakar även statens fordringar
samt utreder skattebrott på uppdrag av åklagarmyndighet.
Skatteverket står ofta mitt i händelsernas centrum. Vi behöver därför ständigt
anpassa vårt arbete till den föränderliga verklighet vi lever i. En mängd lagar och
förordningar styr arbetet med skatter och avgifter. I vårt uppdrag ligger också att
aktivt påverka reglernas utformning genom att beskriva problem och föreslå förbättringar.
Till följd av ökad internationalisering av näringslivet och kontakter över gränserna
blir ärendena mer komplicerade. I allt större utsträckning berörs frågor inom
inkomstbeskattning, arbetsgivaravgifter och moms av både EG-rätt och internationella konventioner.
Med samhällsviktiga, intressanta och utvecklande arbetsuppgifter erbjuder vi en
attraktiv arbetsplats. Genom ett samspel mellan chefer och medarbetare utvecklar
vi verksamheten till nytta för medborgare och företag. Öppenhet, respekt, gott
bemötande och mångfald präglar vår kultur. Vi stimulerar till kreativitet, lärande
och utveckling. En god balans mellan arbete och fritid ser vi som en förutsättning
för att göra ett gott jobb, trivas och må bra. Samhällsvetare, ekonomer och jurister
är de tre största grupperna anställda inom Skatteverket.

KONTAKT

ERBJUDER

Marie Mattsson Vangekrantz,
Skattedirektör
010-574 63 52
070 -996 79 39

R Jobb efter examen
R Sommarjobb/Extrajobb
R Praktik/Traineeprogram
R Exjobb

marie.mattsson.vangekrantz@skatteverket.
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VentureLab är en del av Lunds universitet och en plattform för studenter med
idéer. Vårt mål är att inspirera till entreprenörskap och hjälpa studenter att starta
och utveckla företag.
VentureLab erbjuder gratis:
• Individuella idéutvecklingsmöten
• Föreläsningar och events
• 1 års kontorsplats i vår inkubator
Dessutom erbjuder vi ett expertnätverk, inspirerande miljö, tvärvetenskapliga
möten och vägar till finansiering.

ERBJUDER

KONTAKT

c Jobb efter examen

Christian Tellin
Inspiratör & Idéutvecklare
070-335 98 95
christian.tellin@venturelab.lu.se
www.venturelab.lu.se

c Sommarjobb/Extrajobb

R Praktik/Traineeprogram
R Exjobb
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Yalla Trappan är ett arbetsintegrerade socialt företag och kvinnokooperativ som
drivs av en ideell förening i Rosengård i Malmö. Idag har Yalla Trappan tjugo
anställda. Yalla Trappans målsättning är att skapa arbetstillfällen och ökad ekonomisk självständighet för utlandsfödda kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Genom att tillvarata den stora kompetens som finns bland Yalla
Trappans medarbetare och praktikanter har de gemensamt skapat en livskraftig
och stabil verksamhet präglad av solidaritetstänkande och innovationsrikedom.
Yalla Trappans verksamhet genomsyras av kreativitet och hållbarhetstänkande
och de arbetar ständigt för att kunna erbjuda våra uppdragsgivare produkter och
tjänster av högsta kvalitet. Genom att anlita dem bidrar företag och organisationer
till den sociala hållbarheten i Malmö!

ERBJUDER

KONTAKT

c Jobb efter examen

Christina Merker-Siesjö
040 -35 24 11
070-335 24 11
christina.m-siesjo@abf.se
www.yallatrappan.se

c Sommarjobb/Extrajobb

R Praktik/Traineeprogram
R Exjobb
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TACK TILL

Nu blir det andra bullar
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TACK TILL

Fotograf Anja Verena
076-427 30 28
anjaverenaboettcher@gmail.com
Ohman Photography
Wilhelm Öhman
076-174 97 26
wilhelm.ohman@gmail.com
www.wilhelmohman.se
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ANTECKNINGAR
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