FORBUNDET KULTUR OG INFORMATION

– TÆT PÅ DIG

STUDERENDE?
DERFOR SKAL
DU MELDE DIG
IND I FORBUNDET
KULTUR OG
INFORMATION
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• Forbundet Kultur og Information

kender dit fag, taler din sag og
bygger bro til dit arbejdsmarked.

• Vi er for dig, der vil arbejde med data,
information, kultur eller viden.

• Vi er din indgang til faglige og sociale
events, de gode studiejobs, relevante
netværk og kontante fordele.

• Vi hjælper dig med at afklare studie-

og jobmuligheder, feedback på ansøgninger og CV samt ser din løn og ansættelse efter i sømmene, når studiejobbet
eller praktikaftalen er i hus.

• Vi tager gerne imod input fra jer

studerende, og der er ikke langt fra
tanke til handling hos os.
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KARRIERERÅDGIVNING

Find hurtige svar på dine spørgsmål på vores hjemmeside
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OG JOBSØGNING
Din karriere begynder allerede,
mens du læser. De valg, du træffer i
din studietid, har stor betydning for,
hvad du kommer til at arbejde med,
og hvor hurtigt du kommer i job.
Derfor står vores karriererådgivere
klar til at guide dig både undervejs
på studiet, og når du skal have fodfæste på arbejdsmarkedet. Vi hjælper dig også med dine ansøgninger,
dit CV og kontrakter til studiejobs og
praktik.
Du får:

• Råd og sparring om karriere
og studiejob

• Feedback på CV og ansøgning
• Gennemgang af studiejobeller praktikkontrakt

• Hjælp til at kortlægge dine ønsker,
muligheder og kompetencer

• Mulighed for at deltage i
mentorordninger

• Kurser, der gør dig endnu mere
attraktiv på arbejdsmarkedet
som nyuddannet

kulturoginformation.dk
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BLIV EN DEL AF
FORBUNDET KULTUR
OG INFORMATION I
DAG OG GØR BRUG
AF ALLE FORDELENE
MED DET SAMME
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ARRANGEMENTER OG NETVÆRK
Forbundet Kultur og Informations arrangementer styrker og udvikler dig fagligt og
holder dig opdateret om tendenser inden for dit fag. Desuden giver vi dig konkrete
redskaber til at passe på dig selv i dit studie- og arbejdsliv, og via vores faglige
netværk kan du møde engagerede fagfæller, videndele og lade dig inspirere.
Du får:

• Mulighed for gratis deltagelse i en lang række arrangementer,
kurser og webinarer

• Adgang til målrettede miniuddannelser
• Adgang til faglige netværk
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NYHEDER OG FAGLIGE ARTIKLER
Vi følger vores medlemmers arbejds- og studieliv tæt gennem faglige,
politiske og inspirerende nyheder.
Du får:

• Aktuelle nyheder på kulturoginformation.dk
• Dybdegående artikler i forbundets fagmagasin Perspektiv, som
udkommer 10 gange årligt og lander direkte i din postkasse

• Mulighed for at modtage både generelle nyhedsbreve og nyhedsbreve
rettet til forskellige fag- og ansættelsesgrupper
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VORES SÆRLIGE
UNIVERS FOR
STUDERENDE
Vi er tæt på medlemmerne - også på sociale medier. Her opdaterer vi med
nyt på områderne data, information, kultur eller viden og spændende kurser.
Desuden blander vi os i den offentlige debat om blandt andet uddannelse.
Følg os på LinkedIn, Twitter, Facebook eller Instagram.
Du kan også følge Forbundet Kultur og Informations studerendes Facebook
side – Kultur og Information studerende – og besøge studenteruniverset på
vores hjemmeside.
Derudover får du:

• Billige forsikringer hos TRYG
• Danmarks bedste studiekonto i Lån & Spar Bank med 3% rente
• Adgang til Forbrugsforeningen
• Kontante fordele ved bl.a. deltagelse på konferencer og abonnementer
• Rabatter på adgang til kulturelle aktiviteter
• Mulighed for økonomisk støtte til idéer til faglige studenterarrangementer
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Meld dig ind i dag
– de første 3 måneder er gratis!
Herefter kun
30 kroner om måneden
Styrk dit studieliv og din fremtidige karriere sammen
med andre studerende, der beskæftiger sig med data,
information, it, kultur eller viden

kulturoginformation.dk/indmeldelse

FORBUNDET
KULTUR OG
INFORMATION

Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
Kontakt
T 38 88 22 33
E kontakt@kulturoginformation.dk
www.kulturoginformation.dk

