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Hej PA-vänner!  

Mars är snart förbi och vi börjar äntligen gå mot ljusare tider. Den 

senaste månaden har det hänt mycket roligt inom föreningen. 

Månaden startade igång med ett frukost-webinarium tillsammans 

med Uppsala Kommun följt av en gaming-kväll och stryktips 

tillsammans med idrottsutskottet, samt en informationsträff för 

alla de studenter som funderar på att göra en utbytestermin. I vår 

är det även dags för årsmöte så under mars har ni fått följa de 

styrelsemedlemmar vars poster ska tillsättas på take-overs på 

Instagram. Vi hoppas även att ni som deltog på styrelsehänget fick 

en inblick i hur det är att vara med i en styrelse.  

 

Nu på lördag den 27/3 arrangerar evenemangsutskottet “PA på 

cykel”. Det ska bli riktigt spännande att se vilka lag som kommer 

gå vidare till final den 24/4. Låt bäste Dynamicus-medlemmar 

vinna! 

 

Den 9/4 går äntligen årets upplaga av Personalvetarnas Dag av 

stapeln! PVD är Sveriges största arbetsmarknadsdag för 

personalvetare och kommer för första gången i år arrangeras 

digitalt. Årets tema är “En föränderlig omvärld - Ett dynamiskt 

yrke”. Under dagen kommer du få möjlighet att lyssna på 

inspirerande föreläsningar, medverka i workshops och nätverka 

med företag. Vi hoppas verkligen att få möta er studenter på 

mässan! Mer information om mässan finner ni på 

Personalvetarnas Dag 2021 på Facebook eller pvd__2021 på 

Instagram.  

 

Den 14/4 anordnar idrottsutskottet en rolig och corona-anpassad 

aktivitet som är frisbee-golf. Ett perfekt tillfälle att få komma ut i 

vårvädret och se vem i Dynamicus som är starkast på frisbee. Mer 

information om detta samt evenemang med tider och anmälan 

kommer komma ut på Facebook. 

 

Inom en snar framtid kommer även utbildningsutskottet dra igång 

med ”pluggstugor”, ett perfekt tillfälle för studenter från termin 1 

och 2 att få plugga tillsammans med äldre-kursare. Därför söker vi 

nu medlemmar som vill engagera sig som klasscoacher, mer 

information om detta finner ni i Facebook-gruppen ”PA 

Pluggstugor VT21”.  

 

Sist men inte minst får ni gärna bläddra vidare för att se vad våra 

samarbetspartners erbjuder oss studenter under april. Vi i styrelsen 

hoppas ni får en riktig härlig månad framöver och en fin påskhelg! 

 

Med vänliga hälsningar, 

Dynamicus styrelse genom,  

sekreterare Tove Hiller  

 

 

 

 

Tove Hiller 

sekreterare@dynamicus.se 

 

 
 

 



 

 

 

 

Uppdatering från några av våra samarbetspartners 
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Webinar 15 april: Search for Greatness  

Den 15 april anordnar Sveriges HR Förening webinariet "Search for Greatness" 

med Mikaela Elliott från Indeed. Under webinariet får du lära dig om hur du 

identifierar brister i anställningsprocessen, utvecklar rekryteringsstrategier och 

skapar en kultur där mångfald och inkludering sätts i fokus. 

 

Alla har möjlighet att delta på webinariet helt gratis. Läs mer och anmäld dig 

här: https://hrforeningen.se/seminarie/search-for-greatness/ 
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Gör dig redo för nästa steg i karriären
Vad är rimlig lön? Och hur ser jobbmöjligheterna ut efter examen? Svaren får du på Karriär veckan 

den 26–28 april. Då bjuder Akademikerförbundet SSR in dig som är student till en fullspäckad 

vecka med digitala föreläsningar om din karriär och jobbmöjligheterna på arbetsmarknaden.

Alla föreläsningar är digitala. Anmäl dig senast 22 april på akademssr.se/karriarveckan.

26 april 12.00  Samhällsvetare – karriär, arbetsmarknad och jobbmöjligheter

26 april 12.00  Beteendevetare – karriär, arbetsmarknad och jobbmöjligheter 

26 april 16.00  Från pandemi och arbetslöshet till lysande jobbutsikter  

27 april 12.00  Socionomer – karriär, arbetsmarknad och jobbmöjligheter 

27 april 12.00  Personalvetare – karriär, arbetsmarknad och jobbmöjligheter  

27 april 16.00  Chef som profession med Svensk Chefsförening

28 april 12.00  Folkhälsovetare – karriär, arbetsmarknad och jobbmöjligheter

28 april 12.00  Ekonomer – karriär, arbetsmarknad och jobbmöjligheter 

28 april 16.00  Från studentengagemang till internationell karriär 

 

9 digitala föreläsningar som gör dig 

redo för nästa steg i karriären 

26–28 april 2021
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