
En mässa för utbildning och rekrytering

Mässan arrangeras av Nolia AB

Karriärjakten
I ditt mål att hitta din karriär och framtid ska du 
samla in minst fyra klistermärken från utställare 
och ett från ett seminarium eller programpunkt.
 
Dessa sätter du sedan fast på utställarnas
monterplats här på kartan. När du har minst
fem markeringar lämnar du kartan i Nolias
information och är då med i utlottningen
av biobiljetter. Lycka till!

NAMN

MOBILNR /E-POST

Utställare
Arbetsförmedlingen Östersund 401
Astar AB 432
Bergs Kommun 443
Bi Norwegian Business School 418
Birka Folkhögskola 433
Brännboll i Umeå AB 410
Chalmers Sjö 406
Chalmers Tekniska Högskola 406 
CSN 404
Cultural Care Sweden AB 439
EF Education AB 439
Försvarsmakten 446
Handelshögskolan i Stockholm 420

Hermods AB 428
Hjalmar Strömerskolan 448
Hola folkhögskola 426
Högskolan i Gävle 409
Iftac AB 412
Jämtlands Gymnasieförbund 411
Jämtlands Vux 431
Lantmäteriet 429
Linköpings universitet 408
Linnéuniversitetet 417
LO Distriktet i Mellersta Norrland 434
Lunds Tekniska Högskola 414
Lunds universitet 415
Lärcentrum Jämtland Härjedalen 425
Mittuniversitetet 402
Mittuniversitetet Idrottsvetenskapliga  
programmet 403
Navigatorcentrum 424
Nordiskt Flygteknik Centrum 427
Norrtälje OptikCentrum 437
Polisen 445
Region Jämtland Härjedalen 422
SEG Swiss Education 441
Stiftelsen Yrkeshögskolan Sverige 436
STS Student Travel Schools AB 438
Studentum 419
SYV-torg 447
Sveriges lantbruksuniversitet 413
Umeå universitet  421
Universitets- och högskolerådet 416
Uppsala universitet 405
Xcenter 440
Yrkesakademin AB 442
Ålsta folkhögskola 426
Åre Kommun 444
Åredalens folkhögskola 423
Örnsköldsviks folkhögskola 426
Östersunds kommun 435
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En mässa för utbildning och rekrytering

Mässan arrangeras av Nolia AB

Stora scenen
Framtidens väg till jobb  
– bli attraktiv på  
arbetsmarknaden

11.00-11.40 och 13.00-13.40  
Arbetsmarknadskunskap
 
Arbetsmarknadskunskap lyfter fram-
tidsfrågorna på arbetsmarknaden utifrån ett arbetsgivar- 
perspektiv. Under en inspirationsföreläsning förs diskussioner 
kring viktiga kompetenser, egenskaper, utbildning och vägen 
till ett jobb samt hur arbetsmarknaden ser ut, förändras och 
digitaliseras. Vi vet inte exakt hur framtidens arbetsmarknad 
kommer att se ut, men vi vet att den kommer förändras i allt 
snabbare takt. 

Hur rustar du dig inför framtidens arbetsmarknad?  
Vilka kompetenser och färdigheter blir viktiga när yrken och 
branscher automatiseras allt mer? Detta och mycket mer 
diskuterar Arbetsmarknadskunskap under en inspirerande 
föreläsningstimme! 

Miniseminarier
LOKAL: RUM ALFA

10.00-10.25 
Chalmers Tekniska Högskola
29 kreativa och tekniska utbildningar på Chalmers i Göteborg 
Det finns inga problem som inte arkitekter, ingenjörer eller 
sjökaptener kan lösa. Kom och lyssna på Chalmers studenter 
och få reda på allt om utbildningarna, campuslivet och  
framtida yrken! 

10.30-10.55 
Lunds universitet 
Så är det att bo och studera i studentstaden Lund – studenter 
berättar.

11.30-11.55 
Universitets- och högskolerådet för studievägledare.
Regler i antagningen Vi reder ut frågetecknen och tar  
upp antagningsregler för gymnasister till högskolestudier. 
Vi berättar också kort om vad som gäller för sökande med 
utländska meriter. 

12.30-12.55 
Luleå tekniska universitet
Världens utbud runt husknuten Inte bara ett tekniskt uni-
versitet! Lyssna till en students berättelse om valet av Luleå 
tekniska universitet. 

13.45-14.10
CSN
CSN – gör studier möjligt Vi kommer att prata om rätt till svenskt 
studiestöd, studiemedel, studiestartstödet och återbetalning.

 

Miniseminarier
LOKAL: RUM BETA

10.00-10.25 
Sveriges Lantbruksuniversitet
SLU – hållbara universitetsutbildningar för en levande värld 
Kandidat-, master- och yrkesutbildningar för dig som vill 
arbeta med djur, natur, design, utvecklingsfrågor, ekonomi, 
landskap, lantbruk, skog, miljö & mat. 

10.30-10.55 
Handelshøyskolen BI
Handelshøyskolen BI BI håller till i Norge och om ni tar er 
utbildning på Handelshögskolan BI får ni en grundläggande 
kompetens inom ekonomi, marknadsföring och ledarskap. 
Du får en aktiv studietid med många möjligheter för vidare 
engagemang. Med över 20 000 studenter och en unik bred i 
studieprogram är BI erkända som ett av det största och mest 
produktiva akademiska miljöerna i Europa. 

11.30-11.55 
Uppsala universitet 
Uppsala universitet – bli en del av något stort Välkommen till 
Sveriges första universitet! Här läser 40 000 studenter som 
syns, hörs och märks överallt. Uppsala universitet har ett  
fantastiskt studentliv och ett gränslöst utbud av utbildning. 
Välj och vraka mellan 70 utbildningsprogram på grundnivå,  
70 program på avancerad nivå och över 2000 kurser. 

12.30-12.55
Mittuniversitetet
Plugga på Mittuniversitetet! Ta chansen och träffa en av  
Mittuniversitetets studenter! Lyssna till hur det är att vara  
student och att välja att plugga vidare efter gymnasiet.  
Vad är skillnaden mellan program och kurser? Att plugga  
på campus eller distans? Och hur funkar det egentligen  
med tentor? Och CSN? Passa på att ställa alla dina frågor  
direkt under seminariet! Välkommen! 

13.45-14.10 
Navigatorcentrum - Europeisk volontärtjänst, EVS. 
Europeisk volontärtjänst- Så blir du volontär Du som är  
mellan 17 och 30 år kan arbeta som volontär genom

Volontärtjänsten kan pågå från 2 veckor till 12 månader.  
Det finns inga krav på betyg eller av tidigare erfarenheter. 
Programmet riktar sig till alla unga.

Berättar gör Zrinka (Kroatien), Ludovic (Frankrike) och  
Joana (Polen) som just nu är EVS volontärer i Östersund.

Med reservation för förändringar. 

ÅRETS  
INSPIRATIONS- 
FÖRELÄSNING!

VÅR MILJÖPARTNER


