For message in English please scroll down.
Är det dags att söka extrajobb, heltidsjobb, praktik eller kanske skriva ditt examensarbete till
våren?
På Uppsala universitets karriärportal UU CareerGate hittar du en mängd jobb, praktikplatser,
examensarbeten och andra tjänster i såväl Uppsala som övriga Sverige och hela världen.
Annonserna är utvalda för studenter och nyexaminerade vilket betyder att du på ett snabbt
och enkelt sätt kan söka efter erbjudanden som är relevanta för dig.
Många arbetsgivare värdesätter erfarenhet och det är bra att redan under studietiden
förbereda dig för arbetsmarknaden. Just nu annonseras många praktikplatser för vårterminen
så ta chansen att få värdefull erfarenhet och börja bygga ditt CV redan idag.
Länkarna nedan tar dig direkt till aktuella urval av annonser eller så kan du gå in på sidan och
söka helt enligt dina egna kriterier:
•

Examensarbeten/uppsatser i Sverige

•

Heltidstjänster i Uppsala

•

Praktikplatser i Europa
Skapa din profil idag och bli en del av Europas största karriärnätverk för studenter och
nyexaminerade!
Gå med i UU CareerGate!
Tips: Här finns även många tips och råd att läsa för din framtida karriär. Ta en titt här!
Vänliga hälsningar
UU Karriär
Enheten för studie- och karriärvägledning
Kontakt: karriar@uu.se

………………………………………………………………………….……………………………………………………………

Looking to secure a job, an internship or writing your thesis in collaboration with a company
this spring?
You will find a wide selection of positions throughout Sweden by visiting UU CareerGate the
Uppsala University career portal. You will also find positions and internships for speakers of
English and many other languages, in Sweden as well as the rest of the world. The job ads
specifically target students and recent graduates, which makes it easy to search for relevant
positions.
As work experience is valued by many employers it is a good idea to start preparing for the
job market during your time as a student. Right now, there are a number of internships for
spring available to apply for, so make use of this opportunity to build your CV and gain
valuable work experience today.
The links below will lead you to a selection of available job offers, or visit the website to
search for ads according to your own search criteria:
•

Thesis proposals in Sweden

•

Full-time positions in Uppsala

•

Internships in Europe
Create your profile today to become part of the largest career network for students and
recent graduates in Europe!
Join UU CareerGate today!
Tip: Read about different tips and tricks for your career. Have a look here!
Best regards,
UU Careers
Uppsala University
Contact: career@uu.se

------------------------------------------------------------------------------------------------Maria Albing, Studie- och karriärvägledare
Enheten för Studie- och karriärvägledning
Studentavdelningen, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala
Besöksadress: S:t Olofsgatan 10 B
Telefon: 018-471 18 95
Öppettider och tidsbokning: http://www.uu.se/vagledning

