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Hej PA-vänner!  

Nu går terminen mot sitt slut, och detta blir det sista nyhetsbrevet innan 

sommaren. Vi i styrelsen hoppas att ni medlemmar haft en väldigt bra 

termin och ser fram emot att få träffa er i höst igen. Vad har då hänt i 

föreningen under den senaste månaden?  

 

Idrottsutskottet bjöd i början av månaden in Dynamicus medlemmar till 
ett padelevent, där solen lyste med sin närvaro och som blev väldigt 

lyckat. Näringslivsutskottet bjöd i slutet av månaden in till eventet “En 

dag som HR-person” där vi medlemmar fick möjligheten att få en större 

insikt i hur yrket ser ut i praktiken.  

 

I mitten av maj gick även Dynamicus Årsmöte 2021 av stapeln, ett av 

årets viktigaste event inom föreningen! Under mötet gick vi igenom 

bland annat igenom verksamhetsåret, men roligast av allt att nya 

styrelseledamöter blev invalda till höstterminen. Stort grattis till alla 

som blev invalda och stort tack till alla som nu till sommaren kommer 

avgå.  

 
I lördags 29/5 bjöd projektgruppen för Personalvetarnas Dag in till 

digital gasque, där årets tema var “En resa genom tiderna”. Det blev en 

väldigt lyckad kväll och det är imponerande att se att projektgruppen 

kunde planera ett så lyckat event under omständigheterna.  

 
10–11/6 bjuder utbildningsutskottet in till en certifieringsutbildning med 

Assessio. Det är en digital tvådagars-utbildning där man vid 

utbildningens slut är certifierad i verktygen MAP och Matrigma. Det är 

två av HR-branschens mest använda verktyg och att ha dessa 

certifieringar kommer vara en bra konkurrensfördel när ni ska söka jobb. 

Sista anmälningsdag är 7 juni och ni finner event och hur man anmäler 

sig på Dynamicus Facebook.  

 
Vi i styrelsen vill tacka för den här vårterminen och hoppas att ni 

medlemmar kommer få en underbar sommar med massa sol. Passa på att 

vila upp er så ses vi igen i höst. Sist men inte minst får ni gärna bläddra 

vidare för att se vad våra samarbetspartners erbjuder oss studenter under 

månaden.  

 

Med vänliga hälsningar, 

Dynamicus styrelse genom,  

sekreterare Tove Hiller  

 

 

 

 

 

Tove Hiller 

sekreterare@dynamicus.se 

 

 

 



 

 
 

Uppdatering från några av våra samarbetspartners 
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Under det här året firar vi i Sveriges HR Förening hela 100 år. Vårt firande 

kickar igång med en digital jubileumsturné där vi anordnar lokala live-webinar 

i våra olika regioner. Från varje region kommer man att få ta del av insikter 

från universitet, arbetsplatser och andra experter. 

 

Varmt välkommen att fira med oss, det är helt gratis att vara med. 

• Region Väst, 25 maj: Hur främjar vi innovation på arbetsplatsen? 

Länk:https://hrforeningen.se/seminarie/jubileumsturne-hur-framjar-vi-

innovation-pa-arbetsplatsen/ 

• Region Syd, 1 juni: Kan vi jobba oss lyckliga? 

Länk:https://hrforeningen.se/seminarie/jubileumsturne-kan-vi-jobba-oss-

lyckliga/ 

• Region Sydöst, 15 juni: Hur ställer vi om? 

Länk:https://hrforeningen.se/seminarie/jubileumsturne-hur-staller-vi-om/ 

 

• Region Norr, 22 juni: Hur upptäcker vi drogproblematik under 

distansarbete? Länk: https://hrforeningen.se/seminarie/jubileumsturne-

distansarbete-och-dold-drogproblematik/ 

Vi önskar alla en glad sommar! 

                                                                                                                                        _ 
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Maxa ditt arbetsliv med Vision! 
Till er personalvetare som snart tar examen vill vi säga stort grattis till! Det dags att lämna 
studentlivet bakom dig och ta steget ut på arbetsmarknaden. Stanna kvar som medlem hos 
oss genom att uppdatera ditt studentmedlemskap till ett yrkesverksamt. Det kostar bara 100 
kr för hela första året! 
Varför ska jag vara medlem i Vision när jag arbetar? 

• Säkra din framtida inkomst med en förstklassig inkomstförsäkring 
Det betyder att du kan få pengar från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös, även 

om du sagt upp dig själv. Försäkringen kompletterar a-kasseersättningen. Om du har 
varit studentmedlem i Vision räknas den tiden in i de 12 månaders kvalificeringstid 
som gäller för inkomstförsäkringen.  

• Du blir medlem i ett av de största fackförbunden för tjänstemän i offentlig 
verksamhet  

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i 
kommuner, regioner, privata företag och kyrkan. Som ett av de största 
fackförbunden för tjänstemän i offentlig verksamhet kan Vision göra verklig skillnad, 

både för dig på din arbetsplats och i utvecklingen av framtidens jobb. Att Vision är 
störst betyder också att vi är det fackförbund som har mest att säga till om när vi ska 
förhandla kollektivavtal om löner och jobbvillkor med arbetsgivarna. Vi är experter 

när det gäller jobb i välfärden och finns representerade på nästan alla arbetsplatser. 

• Du får tillgång till alla Visions karriärtjänster 
Vill du vässa ditt CV, optimera ditt personliga brev, fixa din LinkedIn-profil, förbereda 
dig inför en anställningsintervjun eller kolla lönestatistiken? Vision erbjuder 
checklistor, personlig granskning och underlag. Dessutom – du kan få personlig 

rådgivning om lön och koll på vad andra tjänar. Läs mer 
på vision.se/karriar och vision.se/lon 

• Du får råd och stöd när du behöver det.  

Till Vision Direkt kan du höra av dig och få personlig rådgivning om allt som rör din 
arbetssituation – lön, kompetensutveckling, arbetsmiljö, varsel, rättigheter och 

karriär. Du kan ringa oss alla vardagar mellan 8- 20. Läs mer på vision.se/kontakt 

Hur uppdaterar jag mitt medlemskap för 100 kr? 

• Ett alternativ är att du loggar in med Bankid för att uppdatera dina uppgifter 

• Ring Vision Direkt på 0771 44 00 00 för att få hjälp att uppdatera ditt medlemskap, vi har öppet alla 

vardagar 8–20 

• Du kan också sms:a ordet Vision till 71 501, så ringer vi upp dig  

 

Trevlig sommar önskar vi från Vision!                 

 

                                                                                                                         

                                                                                                                                        _ 

https://vision.se/Din-utveckling/Karriar/
https://vision.se/Din-utveckling/Lon/
https://vision.se/Kontakt/Vision-Direkt/


 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

_                                                                                                                                        _                                                                                                   

      

_                                                              _ 

 

 

 



 

 

_                                                              _ 

Är du redo att ta steget ut i arbetslivet? 

  

Förbered dig med Akavia, så att du kan imponera i rekryteringsprocessen och få rätt 

lön. Se videon med experternas bästa tips för dig som nyutexaminerad. 

  

Som medlem kan du dessutom få hjälp att träna inför din arbetsintervju genom att 

öva på de vanligaste intervjufrågorna, få feedback på dina svar och strategiska tips 

som hjälper dig lyckas i rekryteringsprocessen. Du kan välja om du vill göra 

intervjuträning skriftligt eller muntligt på telefon eller videolänk. Läs mer på Här 

  

Akavia vill att du får full utväxling på din akademiska utbildning. Som medlem får du 

verktygen för att göra den karriär som just du vill. Medlemskapet är kostnadsfritt 

under hela studietiden. Bli medlem på akavia.se 
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https://www.akavia.se/kampanjsidor/nyexad-intervju/
https://www.akavia.se/medlemskapet/formaner/verktyg/intervjutraning/
https://www.akavia.se/medlemskapet/bli-medlem/

