17 - 18 mars 2021

program
EN DIGITAL MÄSSA
Träffa företag, organisationer och fackförbund digitalt för att ställa frågor, få tips om arbetsrättigheter, ansök om jobb och hör mer om vad
som händer efter universitetstiden. Delta genom att registrera dig på länken nedan
När: 18 mars mellan 13:00-17:00
Länk: https://inspire2021.graduateland.com/sv/event/4870

LIVE-WEBINARIUM

onsdag 17 mars

torsdag 18 mars

Så skapar du en karriär inom samhällssektorn

Booster och synergier

med Globalportalen

med Miljöbron

Annabel Merkel och Linnea Frändå berättar om vilka vägar som leder till ett
arbete inom civilsamhället och hur de själva kom att arbeta i branschen.

När: 17 mars 09:30-10:00
Länk: https://youtu.be/DXWFTgJG6A8

Hör mer om Miljöbrons "Booster projekt" och hur du kan arbeta med det du
brinner för. Vi ställer oss bland annat frågan: Hur kan du använda din
utbildning för att engagera dig i långa och korta projekt med fokus på en
hållbar framtid?

När: 18 mars 09:30-10:00
Länk: https://youtu.be/V2jCQu-YWQY

Att arbeta som verksamhetsrevisor
med Ernst & Young

Tillsammans med Karin Knutsson på Ernst & Young får du koll på hur du
arbetar med offentlig verksamhet, vad en verksamhetsrevisor gör och hur
rollen samspelar med företagsvärlden.

Hur du skriver CV och briljerar på
arbetsmarknaden
med Akavia

När: 17 mars 12:30-13:00
Länk: https://youtu.be/tdq37VlGHUY

Få de bästa tipsen på hur du blir den mest intressanta kandidaten vid
jobbsökande med Emma Waldo. Hur optimerar du ditt CV som en
nyexaminerad student? Sen var det ju det här med LinkedIn, hur viktigt är
det egentligen 2021?

Vad är det bästa med ditt jobb?

När: 18 mars 12:30-13:15
Länk: https://youtu.be/K-KGyP8Yktc

med Varbergs kommun

Tillsammans med Varbergs kommun tar vi reda på hur det är att arbeta
kommunalt och vad det bästa med deras jobb är. Det är en perfekt möjlighet
för dig som student att få en inblick i hur det är att arbeta inom västkustens
kreativa mittpunkt.

När: 17 mars 14:30-15:00
Länk: https://youtu.be/1KLx-erMdMM

med Jonna Alfredsson

Do’s and Dont’s- bli expert på att driva företag
med Quarrio

Karriärcoachen ger dig sina bästa tips för att
hitta rätt väg i yrkeslivet

Vi har bjudit in Quarrios VD KG Charles-Harris hela vägen från USA för att ta
reda på hur man startar och driver företag internationellt. Med en stor
portfölj av flera startups kommer han ge sina bästa “dos and dont’s” för hur
du lyckas inom tech branschen.

Få karriärrådgivning av karrärcoachen Jonna. Med sina egna erfarenheter
från rekryteringsbranschen vill hon hjälpa dig att orientera på
arbetsmarknaden. Hur vet du vad du ska bli och hur ska du komma dit?
Webinariet sker i workshop format.

När: 18 mars 15:30-17:00
Länk: https://gu-se.zoom.us/j/8646521541?
pwd=TW1lUDd1akpKQm9ibEpRc0tucDdlZz09

När: 17 mars 18:00-18:30
Länk: https://youtu.be/w-MhRcQ7W8c
Fokuset för 2021 är att skapa en intressant mötesplats för dig som student, företag och organisationer som verkar inom näringslivsfrågor.
Vårt mål med karriärsdagarna är att skapa intressanta diskussioner om arbetslivet och hur du förbereder dig för att komma ut på
arbetsmarknaden. Genom live-webinarium och plattformen Graduateland introducerar vi dig till framtiden!

Eventet är helt gratis för dig som student.
För mer info besök: www.inspiregu.se

