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Livechatta
med Keyyo!

VÄSTSVERIGES
STÖRSTA JOBB- OCH
UTBILDNINGSMÄSSA
– helt kostnadsfri online!

Vägen till
drömyrket
Vad gör du efter gymnasiet?
Få tips och råd inför framtiden
Var ska du bo? Har du koll på ekonomin?
Hur betalar man räkningar? Här får du koll!
Lyssna på och livechatta med landets
universitet, högskolor och inspiratörer

Se hela programmet
på sidorna 6–7
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GUIDE
Hur deltar jag på den digitala 		
mötesplatsen?

OM DRÖMJOBBET PÅ SPOTIFY
Intervju: Kajsa Ailm — Junior product
designer

ÅRETS DIGITALA PROGRAM
Livechatta med högskolor,
universitet och inspiratörer!

STÖD I LIVET EFTER GYMNASIET
Intervju: SYV, Swedbank, CSN
Foto: Robert Eldrim

Det här är Västsveriges
största jobb- och
utbildningsmässa

UTSTÄLLARLISTA
Årets utställare

Kunskap & Framtid är Västsveriges största jobb- och
utbildningsmässa. I år blir mässan digital! Du har möjlighet
att delta kostnadsfritt den 18-19 november klockan 10-20.

S

Miljömärkt trycksak
3041 0129

2

Har du svårt att bestämma dig för vad du vill göra efter
gymnasiet? Eller vet du vad du ska göra men behöver
veta mer? På digitala Kunskap & Framtid kan du lyssna
till och chatta med högskolor och universitet från hela
landet samt flera arbetsgivare. Du har också möjlighet
att få tips och råd från inspiratörer, banker och andra
samhällsaktörer. Här får du all information du behöver
inför framtida studier och karriär på ett och samma ställe.
Registrera dig på kunskapframtid.se.
Varmt välkommen!

T

Kunskap & Framtid produceras av Svenska Mässan i samarbete
med Yrgo IP Grafisk produktion & form.
Adress Kunskap & Framtid, Svenska Mässan, Göteborg,
kunskapframtid.se
Ansvarig utgivare Maria Wimnell
maria.wimnell@svenskamassan.se
Layout Studerande Yrgo, IP Grafisk produktion & form
Tryck Billes Tryckeri AB Mölndal
Papper MultiArt Silk 150g/m²
Svanenmärkning Denna trycksak har producerats på ett sätt som
lever upp till Svanenmärkningens krav. Att ha lyckats uppfylla
Svanens krav och bli licensinnehavare är ett mycket tydligt bevis
M
NE N Ä R KE
på ett gott miljöarbete och en strävan att ligga i
VA
framkant av utvecklingen. Syftet med miljömärkning
är att hjälpa konsumenter att göra bra val för miljön.

Skanna här för
att komma till
kunskapframtid.se

KUNSKAP & FRAMTID 2020

HUR DELTAR JAG?

Skanna här för
att komma till
kunskapframtid.se

Västsveriges största jobb- och utbildningsmässa blir i år digital! Du kan helt
kostnadsfritt ta del av digitala föreläsningar, chatta med representanter från
högskolor och universitet samt få inspiration inför framtiden.
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Vi bakom tidningen!

TÄVLING!

Besök kunskapframtid.se med
din mobiltelefon, surfplatta eller
dator. Allt du behöver göra är
att fylla i dina uppgifter och ange ett
lösenord för att skapa ett konto. Under
fliken utställare hittar du en lista över
alla eftergymnasiala utbildningar och
företag som håller föreläsningar under
mässan, helt kostnadsfritt!

Lyssna till utvalda föreläsningar.
Till varje föreläsning hör en
öppen chatt där du kan passa
på att ställa dina frågor. Chatten
öppnas när föreläsningen börjar och
stängs 15 minuter efter att den avslutats.

Vi som har producerat den här tidningen
är en klass på YH-utbildningen ”IP Grafisk
produktion & form” på Yrgo i Göteborg. Vi
är alltså blivande grafiska producenter och
brinner för att skapa snygga trycksaker,
kreativa förpackningar och grym digital
grafik. Det bästa med vår utbildning är att
vi får lära direkt från branschen plus att
vi får arbetslivserfarenhet redan under
studietiden. Så när vi tar examen kommer
vi vara redo att börja jobba direkt.

Titta i programmet i tidningen (sidorna 6-7) eller på
kunskapframtid.se, och välj
ut en eller flera föreläsningar du vill
lyssna på. Sök i utställarlistan för att
hitta de skolor, företag och organisationer som du är intresserad av. Klicka
på deras namn för att besöka deras
digitala monter.

Du kan även få inspiration och
information från utställarna i
deras digitala montrar. Där går
det även att chatta och videosamtala
om utbildningar samt ställa frågor till
samhällsaktörer kring ekonomi, bostad
och framtida yrken. Alla föreläsningar är
tillgängliga fram till den 31 december
2020.

yrgo_ip_graﬁsk_produktion
# drömbakgrund

VINN ETT
PRESENTK
ORT
FRÅN IN-E
X!

SKAPA DIN EGNA VIDEOCHATT-BAKGRUND!

 Du väljer själv hur och vad du vill skapa – så låt
fantasin ﬂöda och ha kul!

 Den mest kreativa bakgrunden vinner ett presentkort på konstnärshandeln IN-EX värt 500 kronor.

 För mer information om hur du deltar i tävlingen,

besök vår Instagram @yrgo_ip_graﬁsk_produktion.
Där kan du även ställa frågor samt få tips på hur
du kan skapa din bakgrund!
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CHATTA MED INTERNETPROFILERNA – EN IMITATÖR

P US

OCH EN MÅNGFACITTERAD UNDERHÅLLARE! SE SIDA 6-7
TRÄFFA KAJSA FRÅN SPOTIFY PÅ DET DIGITALA KUNSKAP & FRAMTID 18-19 NOVEMBER KL. 1400

Foto: Kajsa Ailm

KAJSA AILM

Vilka tips har du för att få
drömjobbet?
Ett tips är att skräddarsy din ansökan
för varje tjänst du söker. Se till
att göra research om företaget
och arbetsuppgifterna. Utgå från
jobbannonsen och belys vilka styrkor
och erfarenheter som gör dig till en
bra kandidat.

Hur gjorde du som student för att
hålla dig motiverad och kreativ?
Jag blir lätt uttråkad och behöver
variation för hålla fokus. Mina tips
är att sätta upp delmål och varva
med korta pauser. Jag brukar ta
en promenad med en vän, leta
inspiration på Pinterest eller baka
något gott.

Junior product designer Spotify

”Jag blir lätt uttråkad och behöver variation …”

Hur hamnade du på Spotify?
Spotify hade ute en praktikannons
för produktdesigners på LinkedIn. I
början hade jag inga förväntningar
men tänkte att praktiken var en bra
erfarenhet. Att jag vågade söka har
lett till ett och ett halvt år på Spotify.

Hur visste du att Spotify var drömjobbet för dig?
Spotifys designtjänst och företagskultur lockade mig. Det var först efter
några veckor och när jag kommit in i
mina arbetsuppgifter, som jag förstod
att jag hittat mitt drömjobb.

Är det något du vill att fler ska
känna till om ditt yrke?
Det är ett spännande och varierande
yrke där du får arbeta med problemlösning och utöva din kreativitet. Inte
minst får du jobba med talangfulla
människor runt om i världen!

•
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Ta av & sätt upp denna sida!

KUNSKAP & FRAMTID 2020

kunskapframtid.se
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EBBA KOCK
Endast 18 november
Invigningstal av Ebba Kock,
ordförande Sveriges elevkårer
Foto: Sveriges Elevkårer

PROGRAM 18 – 19 NOV
Skanna mig!

10:00 –10:15

11:00 –11:15

11:45 –12:00

13:00 –13:15

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN
Träffa ambulanssjuksköterskan Christian

12:00 –12:15

TULLVERKET
En tullinspektörs
spännande vardag

HÖGSKOLAN I HALMSTAD
Fördomspanelen – med
Jübel & Högskolan
i Halmstad

MALMÖ NATION
Vad är en nation/
studentlivet i Lund
Ebba Kock

10:15 –10:30

HÖGSKOLAN I BORÅS
Bibliotekshögskolan –
för dig som vill förstå
meningen med den nya
digitala världen
LINNÉUNIVERSITETET
Linnéuniversitetet
– ett universitetet där
livet är möjligt
VÄGLEDNINGSCENTRUM
GÖTEBORGS STAD
Om behörigheter &
urvalsgrupper till
högskola/universitet

10:30 –10:45

11:15 –11:30

GÖTEBORGS UNIVERSITET
Välj samhällsvetenskap om
du vill förändra på riktigt
SLU – SVERIGES
LANTBRUKSUNIVERSITET
Vill du rädda världen?
Då ska du plugga på SLU!
POLISMYNDIGHETEN
Är du redo för en
större uppgift? Sök
polisutbildningen!

11:30 –11:45

HÖGSKOLAN I BORÅS
Textilhögskolan - här
möts kreativitet, kunskap
& innovation

GÖTEBORGS UNIVERSITET
Tre studenter berättar

CAMPUS VARBERG
Efterfrågade utbildningar

CULTURAL CARE
AU PAIR
– En möjlighet att
kombinera jobb, studier
& resande! Lyssna på
en tidigare au pairs
upplevelser

BTH – BLEKINGE TEKNISKA
HÖGSKOLA
Från skoltrött till grundare
av framgångsrik spelstudio

SVERIGES RADIO
Marcus Léonarde tar dig
med bakom kulisserna på
P4 Sjuhärad

10:45 –11:00

11:45 –12:00

FÖRSVARSHÖGSKOLAN
Officersprogrammet
180 hp – En varierad
karriär med möjlighet
att göra skillnad

KTH – KUNGLIGA
TEKNISKA HÖGSKOLAN
Studenternas guide
till KTH
MALMÖ UNIVERSITET
Så väljer du utbildning
– när du inte vet vad
du ska bli

12:15 –12:30

STOCKHOLMS
UNIVERSITET
Att plugga vid Stockholms universitet
– möt två studenter
LULEÅ TEKNISKA
UNIVERSITET
Riktiga vintrar &
utbildning i världsklass:
Välkommen till Luleå
tekniska universitet!
TRYGGHETSRÅDET
Är du redo för
en omställning?

12:30 –12:45

HÖGSKOLAN VÄST
Hitta ditt försprång till
drömjobbet #AILmakeit
KREATIVA TORGET
Vill du jobba med konst?
TRANSPORTFÖRETAGEN
Därför väljer vi sjöfarten!

GÖTEBORGS STAD
Sök framtidens jobb

12:45 –13:00

CARL HEATH
Endast 19 november
Demokratiska samtal
i en digital tid

NAPRAPATHÖGSKOLAN
Utbilda dig till naprapat
– ett framtidsyrke!

TULLVERKET
En tullinspektörs
spännande vardag

HÖGSKOLAN I SKÖVDE
– Platsen för dig &
dina idéer

CHALMERS TEKNISKA
HÖGSKOLA
8 skäl att välja Chalmers
- kreativa & tekniska
utbildningar i Göteborg

13:00 –13:15

LANTMÄTERIET
Är du intresserad av
juridik, samhällsbyggnad,
vill bli ingenjör eller vill du
jobba inne och ute? Då har
vi tips på utbildningar och
yrken som passar dig!

HÖGSKOLAN I BORÅS
Studentpanelen: Varför
Högskolan i Borås?

Carl Heath

Programmet gäller båda dagarna &
uppdateras löpande på kunskapframtid.se

CHALMERS TEKNISKA
HÖGSKOLA
8 skäl att välja Chalmers
- Kreativa och tekniska
utbildningar i Göteborg

13:15 –13:30

SLU – SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET
Kan spindeltråd
rädda världen?
SWEDBANK
Utbildar unga i privatekonomi – spara & låna
LINKÖPINGS UNIVERSITET
Roligt studentliv &
en säker framtid!

13:30 –13:45
HÖGSKOLAN I BORÅS
Berättar om utlandsstudier
MALMÖ UNIVERSITET
Vägen är inte alltid spikrak:
Fyra studenter berättar om
hur de valde sin utbildning
JÖNKÖPING UNIVERSITY
Starta din framtid på
Jönköping University

13:45 –14:00

FÖRSVARSHÖGSKOLAN
Militärhistoria 180 hp
– Internationella relationer
från antiken till idag
GÖTEBORGS UNIVERSITET
Bli livsviktig – välj hälsa,
sjukvård eller tandvård
YRGO
Varför du ska välja en
YH-utbildning

14:00 –14:15

HÖGSKOLAN I HALMSTAD
63 snabba frågor till
studenter på Högskolan i
Halmstad
LANTMÄTERIET
Tipsar om yrken &
utbildningar inom
samhällsbyggnad & juridik.

KUNSKAP & FRAMTID 2020

SPOTIFY
Hur är det att jobba på ett
världsledande företag?
Kajsa Ailm 23, är Junior
product designer på Spotify

14:45 –15:00
FÖRENINGEN NORDEN
GÖTEBORG/NORDJOBB
– säsongsjobb i Norden

15:00 –15:15

KEYYO & HAMPUS
Endast 18 november
Livechatta med Kristina
”Keyyo” Petrushina & Hampus
Hedström från podden
”Frågar åt en kompis”!

Kajsa Ailm

14:15 –14:30

CULTURAL CARE
AU PAIR
Au Pair – en möjlighet att
kombinera jobb, studier
& resande! En tidigare
au pair berättar
ÖREBRO UNIVERSITET
Vad är det bästa med
Örebro universitet?

14:30 –14:45
HÖGSKOLAN I BORÅS
#vadhänderutanoss
– Om utbildningarna
polis, sjuksköterska,
lärare & ingenjör
SVERIGES RADIO
Christoffer & Marja
berättar om ljud- &
teknikutveckling
KOMMITTÉN
DEMOKRATIN 100 ÅR
Demokratin är som bra
uppkoppling, du saknar den inte förrän den
är borta – ett samtal
om demokratin idag &
i framtiden

14:45 –15:00

BTH – BLEKINGE
TEKNISKA HÖGSKOLA
Artificiell Intelligens – ett
framtidssäkert område
GÖTEBORGS UNIVERSITET
Jobba med kultur &
språk – & hundra
andra saker!

17:45 –18:00

VÄGLEDNINGSCENTRUM
GÖTEBORGS STAD
Endast 19 november
Om behörigheter &
urvalsgrupper till
högskola/universitet

18:00 –18:15

16:15 –16:30

15:15 –15:30

Studenternas guide
till KTH

HÖGSKOLAN I SKÖVDE
Bli en del av spelundret
i Skövde
CULINARY ARTS ACADEMY
SWITZERLAND
Utbilda dig till internationell
kock eller konditor
i Schweiz!

15:30 –15:45

SWEDBANK
Din ekonomi, din
framtid – bedrägerier

KTH – KUNGLIGA
TEKNISKA HÖGSKOLAN

16:30 –16:45

MYNDIGHETEN FÖR
YRKESHÖGSKOLAN
Så fungerar yrkeshögskolan,
utbud, behörighet & ansökan

FÖRENINGEN NORDEN
GÖTEBORG/NORDJOBB
– säsongsjobb i Norden

16:45 –17:00

KREATIVA TORGET
Vill du jobba med
arkitektur, hantverk
eller design?

SKANDINAVISKA KIROPRAKTORHÖGSKOLAN
– Allt du behöver veta

17:00 –17:15

BTH–BLEKINGE
TEKNISKA HÖGSKLA
Vad har programvara med
saken att göra?
Från skoltrött till grundare
av framgångsrik spelstudio
POLISMYNDIGHETEN
Är du redo för en
större uppgift? Sök
polisutbildningen!
KREATIVA TORGET
Vill du jobba med
arkitektur, hantverk
eller design?

KEYYO & HAMPUS
Endast 18 november
Livechatta med Kristina
”Keyyo” Petrushina &
Hampus Hedström
från podden ”Frågar
åt en kompis”!

ÖREBRO UNIVERSITET
Vad är det bästa med
Örebro universitet?

YRGO
Varför du ska välja en
YH-utbildning

15:45 –16:00

TRANSPORTFÖRETAGEN
Därför väljer vi sjöfarten!

FÖRSVARSHÖGSKOLAN
Statsvetenskap 180 hp
– från krishantering till
diplomati & internatio
nella relationer

SKANDINAVISKA KIROPRAKTORHÖGSKOLAN
Studera till Kiropraktor

GÖTEBORGS STAD
Göteborg 2040

LULEÅ TEKNISKA
UNIVERSITET
Kommer man alltid att
frysa? Studenter berättar om Luleå tekniska
universitet

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN
Träffa intensivvårds
sjuksköterskan Nina

Foto: Robert Eldrim

CAMPUS VARBERG
Efterfrågade utbildningar

LINNÉUNIVERSITETET
Gymnasieelever testar
på studentlivet på
Linnéuniversitetet

16:00 –16:15

STOCKHOLMS
UNIVERSITET
Att plugga vid Stockholms
universitet – möt
två studenter

17:30 –17:45

HÖGSKOLAN VÄST
Hitta ditt försprång
till drömjobbet
#AILmakeit

Keyyo & Hampus

18:15 –18:30
NAPRAPATHÖGSKOLAN
Utbilda dig till naprapat
– ett framtidsyrke!
SWISS EDUCATION GROUP

Studera Internationell
Hotell Management
i Schweiz!

18:30 –18:45

JÖNKÖPING UNIVERSITY
Starta din framtid på
Jönköping University

VÄSTSVERIGES STÖRSTA JOBB- & UTBILDNINGSMÄSSA – NU ONLINE!

14:00 –14:15
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VJU

EMELIE EKHOLM
Studie- och yrkesvägledare, Göteborgs Stad
Hur tar jag kontakt med studie- och yrkesvägledare under mässan?
Du kan chatta med studie- och yrkesvägledare under hela mässans öppettider
(10:00–20:00). Det är också möjligt att boka korta privata vägledningssamtal
via Teams.

IN

Lyssna på Vägledningscentrum: 10:15–10:30 &
16:00–16:15 den 18 nov och 10:15–10:30 den 19 nov.
Se hela programmet på sidorna 6–7.

Vad ska jag tänka på när jag söker jobb eller utbildning?
Söker du jobb skulle jag tipsa om att fundera på vad du kan erbjuda arbetsgivaren. Motivera varför du är rätt för just det jobbet! Leta efter jobb som
inte syns på de vanligaste sidorna och skicka intresseanmälningar till företag
som inte har ute annonser.
Söker du utbildning skulle jag tipsa om att läsa på om utbildningen. Varför
vill du gå utbildningen? Är du behörig att söka eller behöver du komplettera?
När du är på mässan, passa på att ställa frågor till studenter och utbildningsanordnare.

INTER
V
J
U
I
NT

ER
V
JU

BILAL EL-GHARIRI
Projektledare, Swedbank
Vad kommer Swedbanks föreläsning på Kunskap & Framtid handla om?
Jag kommer att hålla två spännande föreläsningar där vi under den första
fokuserar på spara och låna: varför det är viktigt och hur man kan tänka när
man sparar. Den andra föreläsningen handlar om bedrägerier, hur man kan
skydda sig och vad man gör om man blivit utsatt för ett bedrägeri.
Varför ska jag intressera mig för ekonomi?
Med koll på ekonomin blir livet enklare! Med en grundläggande förståelse för
pengars värde och hur man hushåller med dem blir det enklare att hantera
livets utmaningar och möjligheter.
Jag tycker att det är jobbigt med ekonomi, har du några tips?
Livet är inte lätt ibland men det gäller att kämpa, sätta ner foten och bestämma
sig. Vill du spara, börja med att öppna ett sparkonto! Vill du ha koll på vad
du lägger pengar på, gör en budget. Ta hjälp från någon som kan eller vänd
dig till din bank, där du får tips och råd.

Lyssna på Bilal: 13:15–13:30 och 15:30–15:45.
Se hela programmet på sidorna 6–7.

Hur ska jag ha råd att flytta hemifrån eller till en helt ny stad för att studera?
Börja planera tidigt! Ju mer påläst du är desto enklare och billigare blir det. Börja redan nu spara till dina framtida studier.
Titta på möjligheten att bo kvar hemma under studierna och kanske pendla, eller ta reda på hur det fungerar med boende
om du ska flytta till en ny stad. Kan du redan nu ställa dig i bostadskö? Kan du plugga och jobba samtidigt så skulle jag
starkt rekommendera att söka ett extrajobb.

8
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Informationsansvarig, CSN

ANDERS PETERZON
Vad kan jag hitta i CSNs digitala monter?
Där kommer det finnas filmer där du som besökare kan få information om
studiemedel och återbetalning av studielån. Vi kommer även ha en chatt i
vår monter om du vill ställa frågor till oss direkt. Vi berättar gärna till exempel
hur mycket bidrag och lån du kan få eller vad som gäller om du vill arbeta
samtidigt som du får studiemedel.

CSN är en av många utställare på Kunskap
& Framtid. Ställ dina frågor om studielån
direkt! Se alla utställare på sida 11.

Kan jag få studiemedel?
Det är nästan omöjligt att säga kort och generellt vem som kan få studiemedel.
Det finns flera krav som skall uppfyllas och kraven kan variera beroende
på inom vilken skolform du studerar samt om du haft studiemedel tidigare.
De mest grundläggande kraven är i alla fall att du inte är över 56 år, du
måste ha studiemedelveckor kvar att söka studiemedel för, samt att om du
haft studiemedel tidigare måste du uppfylla ditt resultatkrav. Till sist måste
utbildningen du studerar även vara studiemedelsberättigad.

Vad ska jag göra innan jag ansöker?
Se tipsen! Det kan även vara bra att veta att om du studerar i Sverige
behöver du inte vara antagen till din utbildning när du gör sin ansökan.
Detta kontrollerar CSN när det blir dags att börja betala ut studiemedlen. Däremot om du tänker söka för studier utomlands måste du
visa att du är antagen till sin utbildning för att kunna söka.
Jag är orolig att bli återbetalningsskyldig eller inte få studiemedel nästa
termin, är det lätt att hamna i den sitsen?
Har du studerat med studiemedel tidigare och ansöker igen prövar vi
om du har klarat tillräckligt med studieresultat för att kunna fortsätta
få studiemedel. Studieresultat är det antal poäng eller kurser som
du måste klara på din utbildning. Det bästa är om du klarar alla dina
kurser. Ibland är det okej att ligga efter lite i sina studier och ändå
kunna få fortsatta studiemedel. På högskola/universitet är till exempel
kravet som högst att du måste klara av 75 procent av dina poäng för
att få fortsatta studiemedel. Men kravet skiljer sig beroende på vilken
skolform du studerar på.
Har du inte tillräckligt med godkända studieresultat så kan det dröja
innan du få studiemedel på nytt eftersom du då först måste läsa ifatt
de kurser eller poäng som saknas. Du blir däremot aldrig återbetalningsskyldig på grund att du inte blir godkänd på en kurs.

ANDERS TIPS
Skaffa ett mobilt Bank-ID eller
e-legitimation.
Ta reda på hur många poäng du ska
läsa, samt datum för när studierna
börjar och slutar.
Ansök gärna för en längre tid, till
exempel för både höst- och
vårterminen.
Du behöver inte skicka med antagningsbeviset för de uppgifterna får
vi från skolan. Om du skickar med
bilagor blir handläggningstiden
längre.
Var gärna ute i god tid med din
ansökan. Ibland kan det ta några
veckor att få ett beslut om något
måste utredas i din ansökan.

Visste du att Svenska Mässan jobbar aktivt med att uppmärksamma och
stärka demokratin under 2020-2021? Läs mer om kommitén ”Demokratin 100 år” på vardemokrati.se
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Plugga för en
säker framtid
Titta på webbinarier
Prata med studenter
Läs om våra utbildningar

Social icon

Circle
Only use blue and/or white.
For more details check out our
Brand Guidelines.

forsvarshogskolan.se
facebook.com/forsvarshogskolan
twitter.com/Forsvarshogsk

KUNSKAP & FRAMTID 2020

UTSTÄLLARLISTA

TRÄFFA OSS PÅ DIGITALA
KUNSKAP & FRAMTID!
Ambulanssjukvården 		
Sahlgrenska Universitetssjukhus – VGR

Jönköping University

sahlgrenska.se

ju.se

steneby.se

BTH – Blekinge Tekniska Högskola

Kommittén Demokratin 100 år

Stockholms universitet

Stenebyskolan – Kreativa Torget

bth.se

vardemokrati.se

su.se

Campus Varberg

KTH – Kungliga Tekniska högskolan

Sveriges Radio

campus.varberg.se

kth.se

sverigesradio.se/goteborg

Chalmers Tekniska Högskola

Lantmäteriet

Swedbank – Utbildar unga i privatekonomi

chalmers.se

lantmateriet.se

swedbank.se/ungekonomi

CSN

Linköpings universitet

Swiss Education Group

csn.se

liu.se

swisseducation.com

Cultural Care Au Pair

Linnéuniversitetet

Sätergläntan – Kreativa Torget

culturalcare.se

lnu.se

saterglantan.se

DÔMEN KONSTSKOLA – Kreativa Torget

Luleå tekniska universitet

Tillskärarakademin – Kreativa Torget

domenkonstskola.se

ltu.se

tillskararakademin.se

Föreningen Norden Göteborg/Nordjobb

Malmö universitet

Transportföretagen

nordjobb.org

mau.se

satsapasjofart.se

Försvarshögskolan

Myndigheten för Yrkeshögskolan

Tullverket

fhs.se

myh.se

tullverket.se

Gerlesborgsskolan – Kreativa Torget

Naprapathögskolan

Vägledningscentrum Göteborgs stad

gerlesborgsskolan.se

naprapathogskolan.se

goteborg.se/vagledningscentrum

Göteborgs Stad

Nyckelviksskolan – Kreativa torget

Västra Götalandsregionen

goteborg.se

nyckelviksskolan.se

vgregion.se/yrkesguide

Göteborgs Universitet

Polismyndigheten

YRGO

gu.se

polisen.se

yrgo.se

Högskolan i Borås

Skandinaviska Kiropraktorhögskolan

Örebro universitet

hb.se

kiropraktikhogskolan.se

oru.se

Högskolan i Halmstad

SLU – Sveriges Lantbruksuniversitet

hh.se

slu.se

Högskolan i Skövde
his.se

Högskolan Väst
hv.se

Utställarlistan uppdateras löpande på kunskapframtid.se!

Är du redo?

Möt framtiden med oss på Kunskap & Framtid
Se filmer om olika yrken, gör yrkestest och chatta med oss om framtidens jobb.
Häng med på våra seminarier kl 11.00 och 16.00, där du får träffa ambulanssjuksköterskan Christian och intensivvårdssjuksköterskan Nina.
Vi ses i Västra Götalandsregionens monter!
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Avs: Svenska Mässan

HITTA DIN VÄG.
Vad gör du efter gymnasiet?
Få tips och råd inför framtiden

Lyssna på och livechatta med landets
universitet, högskolor och inspiratörer

Var ska du bo? Har du koll på
ekonomin? Hur betalar man
räkningar? Här får du koll!

Livechatta med Keyyo och Hampus och
andra inspiratörer!

18–19 NOV
KOSTNADSFRITT

Genom några snabba klick har du tillgång till all
10:00–20:00
information du behöver för framtida studier och
karriär på ett och samma ställe – helt kostnadsfritt!
Läs mer och registrera dig på kunskapframtid.se

Skanna QR-koden med
mobilkameran eller besök
kunskapframtid.se

@kunskapframtid

kunskapframtid

kunskapframtid.se

