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Kalender
 

6  Stress & motståndskraft
Maktsalongen föreläser kl 17.15 i Belladonna.

7  CARMA 2019
Mässa från kl 12 i Växthuset, CARMA-pub från kl 16 på Örat

13  FUM0413  FUM04
22  Sjukhusfesten
Reex anordnar Sjukhusfesten på Kårhuset Kollektivet!!

      

Läkarhuset i Linköping söker läkarstudenter ll fäsngbussarna 
Betalt samarbete med VaccinDirekt
Vill du jobba extra på fäsngbussen? Då ska du a hit! Fäsngbussen söker nu dig som är utåtriktad, har 
stort serviceintresse och som kan jobba några pass per vecka - även helger - under vår, sommar och dig 
höst. Du kommer i första hand arbeta llsammans med en eller flera erfarna sjuksköterskor i någon av våra 
fäsngbussar och där hjälpa våra kunder med såväl informaon som vaccinaon. Före praksk tjän-
stgöring, får du självklart en intern utbildning av oss.

VVälkommen med din ansökan senast den 15 februari 2019. Intervjuer sker fortlöpande.
Vid frågor kontakta Per Benno 070 511 10 10 eller skicka din ansökan ll: rekry@vaccinaonscentrum.se

Läkarhuset i Linköping ingår i VaccinDirekt-koncernen som är e snabbt växande 
privat vårdföretag med fokus på kundbemötande, kunskapsutveckling och kvalité. 
VaccinDirekt driver 13 vaccinaonsmoagningar i Stockholm, Göteborg, Malmö, 

Gamla som nya studenter, alla har vi en sak gemensamt - vi studerar med siktet inställt på e fram da 
yrke inom vården. På vår arbetsmarknadsmässa får du träffa fram da arbetsgivare, inspireras och 
nätverka! Kom ll Växthuset plan 11 torsdagen den 7/2 klockan 12-16 för a mingla, ta del av
 informaon och ta en ny CV-bild i vårt fotobås. Vi avslutar mässan med CARMA-pub på Örat från 
klockan 16. Missa heller inte vår CARMA-relaterade kvällsföreläsning dagen innan mässan, den 6/2 
klockan 17.15. Då gästas vi av maktsalongen som föreläser om stress och motståndskra, hur man
balanserar studier och arbetsliv med frid och hur man prioriterar i vardagen. Mer informaon hiar du balanserar studier och arbetsliv med frid och hur man prioriterar i vardagen. Mer informaon hiar du 
på Facebook.

CARMA 2019 - Consensus arbetsmarknadsmässa 

Äntligen är vi igång med en ny termin! Oavse om du tar dina första steg på universitetet, är en
gammal räv som nu påbörjar din sista termin eller är någonstans däremellan vill vi i Consensus hälsa er 
alla varmt välkomna hit. Consensus är studentkåren för alla studenter vid Medicinska fakulteten i
Linköping och Norrköping. Vi representerar nästan 3000 studenter i 9 sekoner och jobbar för a inga
beslut skall tas på universitetet utan a hänsyn tagit ll studenternas bästa. Vi jobbar dagligen med a
göra din röst som student hörd för a försäkra en god studied. Vårt kontor ligger på kårhuset Örats
högsta våning och du är när som helst välkommen a komma upp och hälsa på! Hoppas vi ses!        högsta våning och du är när som helst välkommen a komma upp och hälsa på! Hoppas vi ses!        
 

Varmt välkomna ll LiU och Campus US vårterminen 2019


