
Interested in a Career in Sweden? - What to Expect. 
 

6 September 14.15-16.00, venue: Eden auditorium, Paradisgatan 5, Lund 
 
What to expect when looking for a job in Sweden, practical tips and suggestions on how to 
find and apply for jobs. 
 
The seminar will cover: 

• What to expect when looking for a job in Sweden - both when it comes to rules and 
culture 

• Practical tips and suggestions on how to find and apply for a position in Sweden 
• What to think about when writing your CV and cover letter 
• How to succeed with your job interview  

 
Register for the seminar in MyCareer! http://mycareer.lu.se/sv/event/1595 
 
This seminar will be given in English. 
 
 

Paneldebatt med HR-representanter om studenters 
karriärmöjligheter 
 

15 september kl. 10.15-11.00, Tegstamsalen (EC3) på Ekonomihögskolan 
 

• Vad är viktigt att tänka på under mina studier för att få en så bra start på karriären 
som möjligt? 

• Vad ska jag tänka på när jag ska välja huvudämne? 
• Vad är viktigast - höga betyg eller praktisk erfarenhet, eller är båda lika 

viktiga/oviktiga? 
• Vilken sorts jobb kan jag söka som nyutexaminerad student? 
• Vilken sorts sommarjobb/extrajobb är särskilt meriterande för min framtida karriär? 

 
Om detta är något du undrar över, kom då till paneldebatten med HR-representanter från 
fyra branscher - bank (Sparbanken Skåne), livsmedel (Orkla Foods), offentlig sektor (Malmö 
Stad) och redovisning/revision (PwC)! Alla fyra representanterna har bred erfarenhet av 
rekrytering inom flera områden inom de respektive branscherna. 
 
Passa på och kom och lyssna på deras tips och råd och ställ frågorna du undrar över! 
 
Du anmäler dig i MyCareer! http://mycareer.lu.se/sv/event/1596 
 
Varmt välkommen! 
 
Please note that this event will be given in Swedish. 
 



Marknadsför dig själv! 
 

27 september kl. 16.15-18.00, sal EC3:210 på Ekonomihögskolan 
 
Så skriver du ett vinnande CV och personligt brev! 
 
Jusek hjälper dig att göra en kompetensinventering och visar hur du kan arbeta med 
struktur, innehåll och disposition av CV och det personliga brevet. 
 
Du får råd om hur du skriver en intresseansökan och hur du hanterar dina referenser. 
 
Kom till seminariet och passa på att ställa dina frågor till en 
expert! 
 
Karriärcenter bjuder på frukt och godis! 
 
Anmäl dig i MyCareer! http://mycareer.lu.se/sv/event/1597 
 
Please note that this event will be given in Swedish. 
 
 

Det där kan du väl inte säga på en intervju? 
 

4 oktober kl. 16.15-18.00, sal EC3:210 på Ekonomihögskolan 
  
Finns det några hemliga knep för att göra ett gott första intryck? Vad är rekryteraren ute 
efter och hur lyfter du dina styrkor och erfarenheter på bästa sätt – detta och lite till ska vi 
reda ut! 
  
Helen Jönsson och Sofia Krook från Academic Work ger en inblick i hur man utmärker sig 
under en intervju. 
Utifrån en riktig intervjusituation kommer du få konkreta tips på vad du bör och inte bör 
säga för att imponera på rekryteraren! 
  
Missa inte denna möjlighet att skaffa dig ett försprång och tips om hur du kan göra för att 
lyckas på bästa sätt nästa gång du ska på intervju. 
 
Karriärcenter bjuder på frukt och godis! 
 
Anmäl dig i MyCareer! http://mycareer.lu.se/sv/event/1598 
 
Please note that this event will be given in Swedish. 
  
Välkomna! 
 
 



Bli bäst på test! 
 

13 oktober kl. 16.15-19.00, sal EC3:211 på Ekonomihögskolan 
 
Om hur arbetspsykologiska test används och tolkas. 
 
Vill du prova på att utföra personlighets-, begåvnings-, och logiska tester samt få feedback 
på dessa? 
 
Missa inte din chans att få lära dig mer om hur arbetspsykologiska tester och förbereda dig 
för en bättre prestation under anställningsintervjun! 
 
Stefan Lindstam, leg. Psykolog, kommer att ge dig chansen att utföra ett personlighetstest, 
ett begåvningstest och ett logiskt test samt ge dig personlig feedback på dessa. Stefan 
kommer även att berätta om vad dessa test mäter och hur testresultat brukar tolkas. 
 
Testen kommer att genomföras elektroniskt, så du måste ta med dig en egen laptop eller 
surfplatta som går att ansluta till Internet. 
 
Anmäl dig i MyCareer! http://mycareer.lu.se/sv/event/1599 
 
Välkomna! 
 
Please note that this event will be given in Swedish. 
 
 

How to ace your job interview! 
 

19 October 4-6 pm, room EC3:211 at LUSEM 
 
Pernilla Thellmark and Anna Månsson from the LUSEM Career Services covers everything 
you need to know in order to succeed in a job interview. They will talk about everything 
from the preparation before the interview to the follow-up afterwards. 
 
Bring your questions and come to the workshop on 19 October! 
 
Register for the workshop in MyCareer! http://mycareer.lu.se/sv/event/1600 
 
This event will be given in English. 
 
 

  



Kurs i säljteknik: Lär dig de praktiska metoderna som 
gör dig till en duktig säljare! 
 

31 okt, 1 nov och 3 nov kl. 14-18 
 
OBS! Endast för Ekonomihögskolans studenter. 
 
Målet med kursen är att gå igenom säljteknikens grunder och göra det lätt och roligt att ta 
kontakt med näringslivet både när du söker jobb, men även vid sponsringsprojekt, vid 
arbetsmarknadsdagar och i andra avseenden där du behöver sälja in dig själv eller en 
produkt/tjänst. 
 
Säljkursen har varit mycket uppskattad bland tidigare deltagare och den har fått höga betyg i 
utvärderingarna. Några av synpunkterna lyder:  

• ”mycket givande och jag vill tro att de två jobbintervjuer (som sen resulterade i ett 
sommarjobb) jag fick är delvis tack vare kursen.” 

• ”Den tidseffektivaste kompetensutvecklingen jag deltagit i. Mycket nyttigt!” 
• ”borde vara en obligatorisk kurs” 

 
Kursen består av tre halvdagar och du måste kunna medverka vid samtliga tillfällen för att 
få en plats på kursen: 

• 31 oktober kl. 14-18 i sal EC1:237 
• 1 november kl. 14-18 i sal EC1:237 
• 3 november kl. 14-18 i sal EC1:237 

 
Kostnaden för kursen bjuder Stiftelsen Partnerskap och Prestera Utbildning på. Därför 
kommer anmälan att vara bindande. 
 
Du anmäler dig genom att senast den 2016-10-26 skicka in din ansökan bestående av CV 
samt en kort motivering kring varför du vill gå kursen, till career@ehl.lu.se. 
 
Det finns bara 12 platser, så först till kvarn gäller. Observera att din anmälan är bindande. 
 
Please note that this course will be given in Swedish. 
 
 

Så når du dina mål! 
 

22 november kl. 16.15-18.00, sal EC1:135 på Ekonomihögskolan 
 

• Man måste göra en mängd val här i livet; hur vet jag att jag gör rätt val och fattar rätt 
beslut? 

• Hur når jag mina drömmar och hur bär jag mig åt för att göra vad jag vill göra? 
• Påverkar våra olika personligheter oss? 
• Vad hindrar mig från att nå mitt/mina mål och hur kan jag komma förbi hindren? 

 



Kom och lyssna på Lotta Holmqvist, beteendevetare och utbildad coach, med stor erfarenhet 
av arbete med utveckling av företag, grupper och individer. Lotta har coachat hundratals 
människor till att nå sina mål! 
 
Anmäl dig i MyCareer! http://mycareer.lu.se/sv/event/1601 
 
Please note that this seminar will be given in Swedish. 


