VI BILDAR AKAVIA

RÄTT START PÅ KARRIÄREN

Under 2019 beslöt sig Jusek och
Civilekonomerna för att slå ihop
sina krafter och erbjuda Sveriges
främsta stöd för akademiker.
Oavsett vilket stadie i livet du
befinner dig i finns vi här och
kämpar för just din utveckling.

När det är dags att ta steget ut
på arbetsmarknaden är det oss
du ska prata med. Vad kan du
begära i ingångslön? Var finns
jobben? Och vad ska du tänka
på innan du skriver på ditt
anställningsavtal? Allt det här
kan vi hjälpa dig med.

FÖR DIG SOM VALT DEN
AKADEMISKA VÄGEN

TRYGGHET HELA JOBBLIVET

Akavia är fackförbundet
för ekonomer, jurister,
samhällsvetare, it-akademiker,
personalvetare och kommunikatörer. Vi boostar dig under
studietiden, guidar dig på vägen
in i det första jobbet och stärker
dig genom karriärens olika faser.

Har du en gång blivit medlem
kan du räkna med oss genom
hela ditt yrkesmässiga liv.
Vi stöttar dig oavsett om du är
mellan jobb, anställd, egenföretagare eller chef. Med andra
ord behöver du aldrig byta
fackförbund.

ANSÖKAN OM
ATT BLI MEDLEM
KOSTNADSFRITT
UNDER STUDIETIDEN

JA, JAG VILL BLI STUDENTMEDLEM I
AKAVIA OCH JAG LÄSER TILL (KRYSSA I)

Namn

Adress

Mobilnummer

Postnummer

Personnummer

Ort

Ekonom
Jurist
Samhällsvetare

IT-akademiker
Personalvetare
Kommunikatör

c/o

E-postadress*
Universitet/Högskola
Påbörjade studier

LÄS MER PÅ AKAVIA.SE
FACEBOOK: AKAVIA STUDENT
INSTAGRAM: AKAVIASTUDENT

Underskrift

Månad

År

Planerad examen

Månad

År

Antal terminer

*E-postadress är obligatortisk för att du ska kunna nå dina medlemssidor.
AKAVIA använder den här informationen för att handlägga ansökan om medlemskap och kunna
tillvarata dina intressen. Följaktligen godkänner du att AKAVIA kan kontakta dig via brev, telefon,
sms eller e-post. Vi sparar och använder dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy
som du hittar på akavia.se/blimedlem

→
→
→
→
→

EKONOM
JURIST
SAMHÄLLSVETARE
IT-AKADEMIKER
PERSONALVETARE
KOMMUNIKATÖR

KARRIÄRSUPPORT
FÖRETAGSBESÖK
EXPERTHJÄLP VID JOBBSÖK
KOSTNADSFRI LITTERATUR
HEMFÖRSÄKRING FÖR
STUDENTER

FÖR DIG
SOM VALT DEN
AKADEMISKA VÄGEN

SKANNA QR-KODEN
OCH KOM DIREKT TILL
MEDLEMSANSÖKANT

