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Nu börjar din resa
- får vi följa med?
Career Service är en del av Handelshögskolan och vänder sig till alla skolans studenter.
Oavsett var du befinner dig i din utbildning
har vi något för dig! Registrera dig hos Career
Service redan idag för att få information om
aktiviteter och lediga jobb och möjlighet att
boka ett karriärsamtal.
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Career Service erbjuder:
Aktiviteter - via Career Services hemsida kan du boka dig en plats till någon av våra
olika aktiviteter. Registrerar du dig på vår webb får du även information om alla våra aktiviteter via e-post. Läs mer om våra aktiviteter på nästa sida.
Karriärsamtal - boka tid hos Career Services personal där du kan få hjälp med din
livs-och karriärplanering. Du kan t ex få hjälp med:
• Feedback på ditt CV
• Intervjuträning - förberedelser inför en anställningsintervju
• Kompetenskartläggning
• Välja din väg - vad vill du, vad kan du, vem är du
• Hitta motivation och energi
• Inventera dina drömmar
KarriärWEBB:
• Lediga jobb - både extrajobb, heltidsjobb och internationella praktikplatser
•  Wet Feet- webbaserat karriärbibliotek med bl a caseträning
•  Karriärövningar
•  CV-tips
•  Nyhetsbrev
•  Inbjudningar till företagsaktiviteter m.m.

Career Services fyra aktivitetsspår:

Vägen till jobbet
Till exempel: i huvudet på en rekryterare, arbetspsykologiska tester, förberedelser inför en anställningsintervju.
Passar dig som är i jobbsökartagen. Heltids- deltids- eller sommarjobb, det
är aldrig för tidigt att lära sig mer om jobbsökarprocessen.

Vad gör man på jobbet?
Till exempel: skattejurist, vad innebär det? Vad gör en civilekonom? Hur är
det att jobba som konsult?
Passar dig som vill bilda dig en uppfattning om vad olika yrken innebär och
vad som kan vara rätt för dig.

Företagspresentationer
Arrangeras i samarbete med skolans partnerföretag. Lär dig mer om vilka
karriärvägar som finns, hur rekryteringsprocessen ser ut osv.
Passar dig som vill bilda dig en uppfattning om olika företag, vad de står
för och vad de har att erbjuda.

Färdigheter
Till exempel: retorik, presentationsteknik, interkulturell intelligens, affärsetikett och teamwork.
Passar dig som vill öva upp dina färdigheter inom olika områden.

“Jag fick ett större perspektiv på var
jag står och var jag vill vara och hur
jag bör tänka för att nå dit”

“Inspirationskvällen som Career
Service arrangerade gav mig en positiv
och bredare bild av vilka arbetsområden jag faktiskt kan arbeta
inom”

“Jag känner mig säkrare på mig
själv och vad jag kan, vad som
är unikt för mig och hur jag kan
sälja in mig själv”

Bokningsbara tider för karriärsamtal:
enligt överrenskommelse, boka via www.cs.handels.gu.se
Vi finns på våning fyra i B-huset.
Kontakt: career-service@handels.gu.se, tel: 031-786 5465
Välkommen!

www.cs.handels.gu.se

