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Månadens rättighet

Visste du att allt som står i din kursplan är juridiskt bindande precis som lagar och
förordningar? Om din lärare inte följer kursplanen, kontakta oss!
Om du har några problem med dina studier är du alltid välkommen att kontakta Studentombud
Cecilia Ermin: studentombud@linnestudenterna.se eller David Westman Doktorand- och
studentombud: doktorandombud@linnestudenterna.se

Amår arbetsmarknadsmässa 5 mars

Mingla med företag, bli inspirerad och motiverad av föreläsningarna under dagen. Ta del av
Fifa-turnering, modevisning, after-work, make-over m.m. Det kommer även att finnas tävlingar
med grymma priser. Allt avslutas med en storslagen bankett med trerätters middag och senare
är det dags att slå klackarna i taket. Mer info: www.amår.nu

Vill du bli attraktiv på arbetsmarknaden? - Sök senast 15 mars

Nu har du möjlighet att söka till Linnéstudenternas styrelse. Du kommer att lära dig många
färdigheter och utveckla egenskaper som framtida arbetsgivare är intresserade av. Styrelsearbetet är arvoderat d.v.s. du får betalt.Var med och förbättra studenters villkor och rättigheter!
Kom även ihåg att rösta i kårvalet 5-12 april. Läs mer om posterna på www.linnestudenterna.se
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Sommarjobba i omsorgen
Vi kan erbjuda dig ett meningsfullt arbete och en värdefull arbetslivserfarenhet där du får
möjlighet att möta personer som är i behov av ditt stöd. Du som är intresserad av ett
omväxlande och roligt arbete är välkommen med din ansökan. Sök sommarjobb hos oss:
www.vaxjo.se/sommarjobb
MyCareer är Linnéuniversitetets karriärportal, där
hittar du exjobb och arbete, men också information
om olika event, arbetsmarknadsdagar, föreläsningar,
med mera.
Registrera dig på mycareer.lnu.se idag!
Linnéstudenterna arbetar för att du ska få en trygg studietid och en utbildning av hög kvalitet. Du kan alltid
vända dig till oss om du behandlats fel av universitetet. Vi arbetar också för att det ska vara roligt att vara student.
Som medlem får du även en rad rabatter och förmåner kopplade till ditt medlemskort.
Läs mer på www.linnestudenterna.se
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