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Hej alla PA-vänner!  

 
Årets första månad är förbi och de flesta av oss har 

återvänt till Uppsala för en ny termin. Välkomna tillbaka 

alla gamla medlemmar och varmt välkomna till PA- 

programmet till alla nya medlemmar i föreningen!  

 

HT18 är avslutad och vi är i full gång med en ny termin, 

vilket även innebär en ny inspark. Evenemang som 

lagindelning och rebusrally har redan genomförts men vi 

har fortfarande mycket roligt framför oss innan studierna 

börjar på riktigt! Januari månad har även bjudit på den 

traditionella resan till Vemdalen, fyra dagar med mycket 

skidåkning, afterski och middagssittning tillsammans. 

För er som missade denna PA-tradition, ni har något 

riktigt roligt att se fram emot nästa år!  

Förutom detta var det även dags att ta farväl av de 

studenter som nu har tagit examen, med en traditionell 

examensgasque. 

 

Även februari innebär mycket roligt i föreningen, först 

och främst fortsättningen på insparken VT18, med bland 

annat temasittning, förfesttävling och Avslutningsgasque 

på Östgöta nation.  

 

Kika gärna i vänsterspalten för att se några av alla 

evenemang som är på gång i Dynamicus. Läs även 

vidare på nästa sida för att ta del av vad några av våra 

samarbetspartners har för spännande att erbjuda dig som 

student.  

 

Tack för mig!  

 

Dynamicus styrelse genom, 

sekreterare Oskar Wallén 

 

 

sekreterare@dynamicus.se 



 

 

 

Uppdatering från några av våra samarbetspartners 

 
 

 

 
 

Ett stort försprång inför din yrkeskarriär inom HR 

Visste du att studenter som har en nära relation och koppling till arbetsmarknaden har lättare 

att få jobb direkt efter studietiden? Ett studentmedlemskap ger dig detta värdefulla försprång 

inför din yrkeskarriär inom HR. Genom ditt medlemskap håller du dig bland annat uppdaterad 

kring HR-trender och bygger ett starkt nätverk inom branschen. HR-föreningen är bryggan 

mellan din studietid och ditt professionella liv. Ta klivet redan idag och bli studentmedlem 

hos oss du också! 

  

Läs mer om vad ett studentmedlemskap innebär här: 

https://hrforeningen.se/medlemskap/studentmedlemskap/ 

 

 

 

 

 
 

Var vill du jobba efter examen? Ett medlemskap i Unionen Student för bara 100 kr ger 

dig stöd på vägen till drömjobbet. 

  

Under studierna stöttar vi med förmånliga rabatter och över 3 000 kronor tillbaka för 

kurslitteratur och kåravgifter om du sparar kvittona till efter examen. 

  

När det är dags att ta steget ut i arbetslivet ger vi dig expertkunskap kring löner och villkor, 

vässar ditt cv, granskar din LinkedIn och hjälper dig med ett unikt kontaktnät på några av 

Sveriges populäraste arbetsplatser. 

  

Allt för bara 100 kronor hela studietiden.  

  

Läs mer på unionen.se/student och bli medlem idag! 

 

 

 

 

 

 

 

https://hrforeningen.se/medlemskap/studentmedlemskap/


 

 

 

 

 

 

Academic Work älskar Personalvetare! 

  

HR är ett av Academic Works största affärsområden internt på företaget och vi vet att ni som 

har valt den karriärvägen har oändliga möjligheter i er framtida framgång. Detta ser vi 

speciellt inom Academic Work, där många börjar som rekryterings- eller bemanningsassistent 

under studietiden och sedan gör raketkarriär inom företaget. 

  

Vi på Academic Work vill stötta och följa er genom er framgångssaga och karriär och det är 

därför vi är stolta samarbetspartners av Dynamicus och alltid väljer att medverka på PvD! 

  

Vi ses snart och kom gärna och ställ frågor till oss om våra tjänster i vår monter på PvD den 5 

april! 

  

Läs mer om dina karriärmöjligheter på AcademicWork.se 

 

 

 

 

 
 

Massor av studiestipendier att söka!  

Du som pluggar och är studentmedlem i Vision kan nu söka Visions studiestipendium. 

Stipendierna är ett engångsbelopp på 3 000 kronor, och är ett stimulansbidrag för dig när du 

studerar. Stipendierna lottas ut bland de ansökningar som uppfyller kraven. Är du ännu inte 

medlem blir du det enkelt - bara 100 kr för hela studietiden. Och sedan är det bara att söka!  

 

Sista ansökningsdag är 28 februari. Läs mer och sök:   

https://vision.se/Medlem/Medlemsformaner/Stipendier/Studier-i-

Sverige/?utm_source=studentforening&utm_campaign=foreningvt18&utm_medium=email 

 


