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God fortsättning på nya året kära Affjurare!	
Vi i AJF hoppas att alla har haft en riktigt bra jul och ett härligt nyår. Hunnit vila, pluggat med 
måtta och nailat tentan i januari! Här kommer en liten uppdatering om vad som sker i 
föreningen just nu.	
 
JURODAY 28 FEBRUARI 
Nu är det dags att anmäla sig till alla roliga arrangemang på Juroday, som är vår alldeles egna 
arbetsmarknadsdag! Nedan kommer lite information om vad som händer under dagen, men håll 
ögonen öppna för fler evenemang som dyker upp…	
	
Finns det något eller några företag som du är lite extra intresserad av? NU öppnar ansökningarna till 
kontaktsamtal, som innebär att du får chansen att träffa ett företag och knyta kontakt helt ostört. 
Passa på att ställa de frågor du har, och lära dig mer om företaget du träffar. Samtalet varar i ca 20 
minuter i ett enskilt rum, så att du och företagsrepresentanten kan prata i en lugn och avslappnad 
miljö. Ingen utöver de berörda företagen kommer att läsa era motiveringar till ansökan om 
kontaktsamtal.	
	
Företagen som finns att välja på är PwC, EY, Deloitte, Mazars eller Skatteverket, och ansökan sker via 
länken: https://goo.gl/forms/DIpH401nKH5mvK0y1 
 
Du kan även få ditt CV granskat av Jusek, toppen nu i jobbsökartider. De hjälper dig under 20 
minuter att slipa CV:t ordentligt, så att du landar allt du söker! Ingen utöver berörd person på Jusek 
kommer att läsa ditt CV. Ansök till CV-granskning här:https://goo.gl/forms/y5ESGfbV588NNDPH3 
 
Du har inte missat att man kan vara företagsvärd va? I uppdraget ingår att se till att ditt företag vet 
var de ska stå, får lunchkuponger och får svar på sina frågor. I utbyte får du: 
- Goodiebag 
- Rabatt på Jurodaybanketten 
- Lunch på mässan 
- Kickoff med de andra företagsvärdarna 
 
Att vara företagsvärd är dessutom en fantastisk möjlighet för dig att knyta värdefulla kontakter med 
olika företag, så passa på! Anmälning sker via den här länken: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdq0z0UlbIG7KQOYsqIz6DJ1xVnRwS-
7CYXCY2iRN5mmoNvKw/viewform 
		
Observera att det är först till kvarn och att anmälan är bindande, du kan dock anmäla dig till både 
kontaktsamtal och CV-granskning!	
 

 
 



ALLA HJÄRTANS DAG 14 FEBRUARI	
Som de flesta säkert vet är det alla hjärtans dag snart och vi i evenemangsutskottet tycker detta är ett 
ypperligt tillfälle att sprida lite kärlek till de som verkligen behöver det. Så dagen till ära har vi ett 
samarbete tillsammans med Tappra Barn, en välgörenhetsorganisation som hjälper barn som har det 
tufft i livet. 
 
Vi kommer finnas i Collo från kl. 09-15 och sälja fika samt lotta ut lite prylar för alla som fikat. Hela 
överskottet går till Tappra Barn. Tillsammans gör vi skillnad.	
 

 

 


