Välkommen till Framtidsmässan
– Sveriges största karriärevent för och om offentlig sektor

Arbetsgivare från långt ned i södra Sverige till högt
upp i norr ser fram emot att få träffa dig!
För femte året i rad är det nu dags för Framtidsmässan – Sveriges största
karriärevent för och om offentlig sektor. Framtidsmässan är en heldag där du
som student och nyutexaminerad får träffa arbetsgivare i offentlig sektor från
hela landet. Det finns otroligt många karriärmöjligheter inom kommuner,
myndigheter och landsting för alla möjliga olika typer av yrkesgrupper och detta
är ett perfekt tillfälle att få veta mer om möjligheterna för just dig!

När: 12 april, kl. 10:00-15:30
Var: Stockholms Sports Center (gamla Frescatihallen), Stockholms universitet

Mässan arrangeras av Framtidsverket i samarbete med Stockholms stad och
Stockholms universitets studentkår.

Läs mer i FB-eventet!

Hämta ut din gratisbiljett här!

Ta kontroll över självkänslan
med Kodjo Akolor
Kodjo är själv 100% konflikträdd och
kom till insikt att att han kunde komma
över sin osäkerhet och att han fick en

bättre självkänsla genom att övertyga
sig själv att han tametusan är riktigt
bra och att han klarar av vad som
helst. Det är inte fel att tycka att man
själv är bra och vad som helst är
möjligt, så länge du har rätt inställning.

Boosta dig inför arbetslivet
med Elaine Eksvärd
Elaine delar med sig av bästa
retoriktipsen för hur man gör intryck på
arbetsgivare, hur man kan styra folks
uppfattning om en samt tips inför
anställningsintervjuer och
löneförhandlingar. Föreläsningen sker i
samarbete med Vision, som dessutom
kommer att bjuda på gratis lunchpåse till
de 100 första studenterna i publiken!

NYHET: I år kommer Framtidsmässan även till Göteborg!
I maj kommer Framtidsmässan till Liseberg! Ett stort antal spännande
arbetsgivare kommer att finnas på plats och under dagen bjuds det på
underhållning i flera former! Bland annat medverkar Kodjo Akolor och
Fackförbundet Vision kommer under dagen att bjuda 100 studenter på gratis
lunch. Dessutom får besökarna fri tillgång till ett gäng attraktioner på Liseberg,
åk hur mycket som helst helt gratis!

Mer info om Framtidsmässan Göteborg kommer inom kort på
www.framtidsmässan.com

