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ANSÖKAN OM 
ATT BLI MEDLEM
KOSTNADSFRITT 
UNDER STUDIETIDEN

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

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.

FÖR DIG SOM VALT DEN 
AKADEMISKA VÄGEN

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

RÄTT START PÅ KARRIÄREN

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. 

TRYGGHET HELA JOBBLIVET

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, egenföre-
tagare eller chef. Med andra 
ord behöver du aldrig byta 
fackförbund. 
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