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Info om Pol.Ar
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Pol.Ar 2020 kommer gå av stapeln torsdag den 5 Mars mellan
kl. 10:00-15:00. Missa inte denna möjlighet att få närmare
kontakt med framtida arbetsgivare!
Årets mässa kommer vara av traditionell karaktär med utställare i form av företag, organisationer och fackförbund. Under
dagen kommer du kunna gå en tipspromenad bland de olika
aktörerna och därmed ha chans att vinna ett fint pris. Genom
att gå tipspromenaden får du även en goodiebag med diverse spännande saker.
Som om inte det vore nog kommer även Oxford Research ha
en workshop. Där kommer företagets analytiker presentera
den samhällsvetenskapligt inriktade konsultbranschen och
Oxford Researchs huvudsakliga verksamhetsområden. Därefter kommer de att presentera ett exempel av ett aktuellt
projekt och hålla i en kortare problemlösningsorienterad
workshop.
Sist men inte minst kommer vi ha vår sedvanliga alumni
panel där du får chansen att ställa frågor till alumner som, likt
dig, också studerat på Linköpings universitet. Panelen startar
12.00 och de första 50 får gratis (!) lunch. Missa inte denna
chans!
Både vi i Pol.Ar-gruppen och utställarna är övertygade om att detta
kommer bli en toppendag, och vi
ser fram emot att träffa er alla där!
Isadora Freberg
Extern Samverkan FLiNS 2019/20

3

SSR
Vi är det ledande fackförbundet för samhällsvetare. Vi strävar
efter ett samhälle och ett arbetsliv som tillvaratar, utvecklar
och värderar akademisk kompetens.
Hos oss finns inga ”typiska” medlemmar. Du hittar oss i offentlig
såväl som privat sektor, vi är egenföretagare och sitter på chefsposter. Vi är beteendevetare, ekonomer, folkhälsovetare, personalvetare, socionomer och andra samhällsvetare.
Det som förenar våra 72 000 medlemmar är att vi alla är akademiker som strävar efter ett samhälle och ett arbetsliv som tillvaratar,
utvecklar och värderar akademisk kompetens.
Obundet och engagerat
Som förbund är vi partipolitiskt obundet, men vi tvekar inte att ta
ställning i frågor som rör våra medlemmar och deras arbetsvillkor.
Vi finns på hela arbetsmarknaden och är varken bundna till någon
speciell sektor eller någon särskild arbetsgivare. Just därför kan vi
ge dig stöd genom hela ditt yrkesliv, oavsett vilken väg du väljer
att ta. Vi finns där du finns och arbetar på alla fronter för att stärka
dina möjligheter till karriär och professionell yrkesutövning.
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Försäkringskassan
Försäkringskassan är en av Sveriges
största statliga myndigheter med cirka 14000 medarbetare. Vårt uppdrag
är att utreda, besluta om och betala
ut bidrag och ersättningar i socialförsäkringen. De vanligaste förmånerna
- dvs. bidrag och ersättningar - man
tänker på är kanske sjukpenning och
barnbidrag men vi har totalt ett 50tal förmåner som vi administrerar. Vi
betalar ut 227 miljarder kronor per år
och har 80 miljoner möten med våra
medborgare varje år.
Försäkringskassan utvecklas ständigt
för att bli bättre för de vi är till för. Det
är vi som jobbar här som driver den utvecklingen. Som anställd på
Försäkringskassan har du tillgång till kompetensutveckling och karriärcoachning, både för att kunna växa som person och som medarbetare. Du har dessutom goda möjligheter till geografisk rörlighet,
eftersom vi finns över hela landet.
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ST
ST är fackförbundet för alla som arbetar på statens och medborgarnas uppdrag. Vi organiserar anställda inom myndigheter, statliga bolag,
stiftelser samt universitet och högskolor. Med
95 000 medlemmar är vi det största förbundet inom den statliga
sektorn.
I staten finns många spännande jobb för den som är ung och välutbildad. Och det är inte vilka jobb som helst – de handlar om att
styra och utveckla Sverige. Som statsvetare och nationalekonom
är möjligheterna många om du ser en framtid inom staten, och vi i
ST kan hjälpa dig att få en bra start på din karriär. Vi är experter på
jobbmöjligheterna inom statlig sektor och kan hjälpa dig att hitta
ditt drömjobb och att få koll på arbetsvillkoren. Inom de kommande fem åren kommer närmare 156 000 tjänster att bli lediga i staten.
Som studentmedlem i ST kan du få hjälp med karriärtjänster så som
CV- och LinkedIn-granskning, karriärcoachning och intervjuträning - helt gratis. Med vår hjälp kanske ett av de 156 000 jobben blir
ditt?
Lägg grunden för ett bättre arbetsliv med ett gratis studentmedlemskap i ST!
Läs mer på st.org/student samt hejjobbet.se
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Byrån mot diskriminering
Byrån mot diskriminering i Östergötland
(Byrån) är en ideell
organisation som
arbetar för mänskliga
rättigheter och mot
diskriminering. Byrån har sitt kontor i Norrköping, Torsgränd 15 och
finns även på plats i Linköping, på Kontakt Linköping i Skäggetorp(
på tisdagar 13-16) samt på stadsbiblioteket i city (torsdagar 13-16).

Byrån mot diskriminering erbjuder kostnadsfri juridisk hjälp till dig
som blivit diskriminerad. Upplever du att du har blivit diskriminerad,
kan du kontakta Byrån för hjälp via hemsidan https://www.diskriminering.se/anmal-diskriminering/ eller på info@diskriminering.se/
tel: 011-107131

Försvarsmakten
Vi är Försvarsmakten och vi finns över hela landet. Våra uppgifter är att försvara Sverige samt upptäcka och avvisa kränkningar
både i luften, på havet och på marken. Vi stödjer också samhället vid katastrofer samt förebygger och hanterar kriser. I Försvarsmakten är alla välkomna oavsett kön, ålder, härkomst eller
sexuell läggning. Vi arbetar hela tiden med att vara en så jämlik
och jämställd arbetsgivare som möjligt och allt vårt arbete utgår
från vår värdegrund - öppenhet, resultat och ansvar. Försvarsmakten kan erbjuda något för alla, oavsett om man vill jobba
militärt eller civilt.
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Oxford Research
Oxford Research tar fram kunskapsbaserade beslutsunderlag åt
kunder i offentlig sektor.
Oxford Research är ett nordiskt konsultföretag med kontor i Bryssel, Helsingfors, Kristiansand, Köpenhamn, Riga och Stockholm,
som arbetar mot både den nordiska och den europeiska marknaden. Sedan 2019 finns vi även representerade i norra Sverige med
kontor i Umeå.
Vi är specialister inom samhällsvetenskapliga analyser, utvärderingar och strategier med fokus på två breda områden:
• Regional utveckling och näringslivsutveckling
• Välfärd (arbetsmarknad, hälsa, omsorg och utbildning)
Vi arbetar tvärvetenskapligt och kombinerar tre kompetenser:
akademisk kunskap och metod, strategisk förståelse samt förmåga
att kommunicera på ett effektivt och tydligt sätt.
Våra kunder finns framför allt inom offentlig sektor på lokal, regional, nationell och nordisk nivå. Vi arbetar även mot den europeiska
marknaden och kunder som Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och EU-myndigheter. Oxford Research är en del av
Oxford Group och European Network for Social and Economic
Research (ENSR).
Under Pol.Ar kommer Oxford Research hålla i en workshop som ni
inte vill missa! Läs mer om detta i slutet av katalogen.
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Vision
Det ledande fackförbundet
Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden
och jobbar i kommuner, regioner, privata företag eller kyrkan.
Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 199 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och
bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipolitiskt obundna och ingår i TCO.
Utrikespolitiska förbundet
Sverige
Utrikespolitiska förbundet Sverige (UFS) är riksorganisationen för
Sveriges utrikespolitiska föreningar. UFS är en ideell organisation
som är partipolitiskt och religiöst
obunden och som verkar för att
sprida kunskap och skapa debatt
om internationella, globala och utrikespolitiska frågor från en mångfald av åsikter och perspektiv.
Vår värdegrund bygger på en stark tilltro till demokratin, mänskliga
rättigheter och alla människors lika värde. Behovet av utrikespolitisk
kunskap i vårt globala samhälle är stort och genom att stödja medlemsföreningarna kan fler individer få kunskapen och således verktygen att kunna påverka sin omvärld.
Vi stöttar våra medlemsföreningar, värnar om deras utveckling och
skapar förutsättningar för att dessa ska kunna bedriva en kunskapsbildande verksamhet. Det yttersta målet är att sprida kunskap om
utrikespolitiska frågor genom medlemsföreningarnas verksamhet
men också med hjälp av vår egen verksamhet och våra projekt.
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Jusek
Vi är fackförbundet för dig som är jurist, ekonom, IT-akademiker,
personalvetare, kommunikatör och samhällsvetare.
Ett fackförbund är en organisation där anställda inom ett eller flera
yrken går ihop för att för att arbeta för sina rättigheter på arbetet.
Juseks uppdrag är därför att driva frågor som är viktiga för medlemmarna i deras yrkeslivet. Vi tecknar kollektivavtal med arbetsgivaren kring villkor på jobbet, det kan till exempel handla om lön,
arbetsmiljö, pension, semester.
En annan uppgift är att stödja våra dig som är medlem vid eventuella tvister med arbetsgivaren, ge råd inför löneförhandlingen eller
granska villkoren i ett anställningsavtal med mera.
Genom vår opinionsbildning lyfter vi fram våra medlemmarnas
värde för samhällsutvecklingen och driver frågor som är angelägna för dig som är medlem. Ett sådant område är karriär på lika villkor, det vill säga att oavsett kön eller härkomst ska alla akademiker
ha samma chans att utvecklas i arbetslivet.
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Governo
Governo är ett managementkonsultbolag som har en vision om
ett attraktivt samhälle i takt med framtiden. Vi ger handlingskraft
till en offentlig sektor i utveckling genom att tillsammans skapa
skräddarsydda lösningar som effektiviserar, inspirerar och engagerar. Vare sig det gäller organisation, styrning, strategi, utredning &
analys eller förändringsledning vill vi inspirera till en verksamhet
som förverkligar.
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FUF
Föreningen för Utvecklingsfrågor,
FUF, är en politiskt och religiöst
obunden ideell förening. Vårt syfte
är att informera och skapa diskussioner om global utveckling och
Sveriges roll i världen. Vi vill bidra till
kunskap, debatt och engagemang
för en rättvis och hållbar värld.
För dig som vill avsluta din studietid med praktik arrangerar vi ett
Praktikprogram med ca 80 praktikplatser hos myndigheter, organisationer och företag som jobbar med globala utvecklingsfrågor.
För dig som är ny i arbetslivet finns yrkesnätverket Young Professionals genom vilket vi arrangerar löpande verksamhet – både mer
formella fortbildningstillfällen som mer informell after work.

InGenious
InGenious East Sweden samarbetar med Linköpings universitet
kring kursen ”InGenious - ett tvärdisciplinärt utvecklingsprojekt”
[799G52]. Det är en tvärdisciplinär kurs, där studenter från olika program och fakulteter mixas och tar sig an riktiga case, som
företag i regionen behöver hjälp att lösa. Vi håller till i inspirerande
lokaler, som studenterna fritt kan nyttja under kursens gång.

PwC
PwC Sverige är marknadsledande inom revision, skatte- och
affärsrådgivning med 2 900 medarbetare och 33 kontor
runt om i landet. Med erfarenhet och unik branschkunskap
utvecklar vi värden för våra 36 000 kunder.
Vårt syfte är att skapa förtroende och lösa viktiga problem. Vi
agerar med integritet, gör skillnad, visar omsorg, samverkar
och är nyskapande. Vi vill hjälpa våra kunder på bästa sätt –
det är kärnan i varje uppdrag vi tar på oss.
Hjärtat i vår affär är att hjälpa kunden. Den gemensamma
inställningen skapar en speciell kultur. En kultur som gror
av att kollegor trivs och får utveckla sin potential genom att
följa sin passion.
Vi är dedikerade till att leverera på vårt medarbetarlöfte ”Opportunity of a Lifetime”. Vi vill att du ska känna att din framtid
är just din och ingen annans.
Vi ingår i det globala nätverket PwC och delar våra kunskaper, erfarenheter och lösningar med 250 000 medarbetare i
158 länder. På så sätt kan vi ständigt utveckla nya perspektiv
och praktiska råd för att ta oss an kundernas utmaningar.
Vårt globala nätverk ger dig möjlighet att jobba två år utomlands.
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Export- och kreditnämnden
EKN är en myndighet med uppgift att främja svensk export och
svenska företags internationalisering. Det gör vi genom att erbjuda garantier för betalning och finansiering, tillsammans med
rådgivning om affärsstruktur och riskhantering. Tjänsterna ger
exportföretag en större säkerhet, ökad konkurrenskraft och fler
möjligheter till lyckade exportaffärer.

Workshop
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med Oxford Research
Låter ämnen som utvärdering, analys och strategiskapande inom
områden som regionalt samarbete, näringslivsutveckling och
miljöfrågor intressant? Såklart det gör!
Den 5:e mars bjuder vi in den internationella konsultbyrån Oxford
Research till en workshop i en av arbetslivets mest fascinerande
branscher. Som en extra bonus till alla ni som är intresserade av
en praktikplats i en spännande, omväxlande och givande bransch
kommer Oxford Research under workshopen även att
marknadsföra sina praktikposter inför hösterterminen 2020.
Under workshoppen kommer en av företagets analytiker
presentera den samhällsvetenskapligt inriktade konsultbranschen
och Oxford Researchs huvudsakliga verksamhetsområden. Därefter
kommer det att presentera ett exempel av ett aktuellt projekt och
hålla i en kortare problemlösningsorienterad workshop.
Oxford Research är ett nordiskt konsultföretag med kontor i
Bryssel, Helsingfors, Kristiansand, Köpenhamn, Riga och
Stockholm, som arbetar med både den nordiska och den
europeiska marknaden. De är specialister på analyser,
utvärderingar, följeforskning och strategier inom allt ifrån regional
tillväxt och arbetsmarknad till jämställdhet och miljö.
Datum och tid: 5/3 kl 10:00-11:00
Plats: sal R19, C-huset

Therese Swärd
Kommunikatör 19/20

