TOABL ADET
Ska det vara så här?!

Tycker du det är för kallt? Är stolarna trasiga eller är
luften dålig? Arbetsmiljö är en ständigt aktuell fråga
för oss studenter. Nu kan du vara med och påverka för
en bättre arbetsmiljö, både för dig själv och för andra.
Som studerandeskyddsombud kommer du att vara
en del av den lokala arbetsmiljökommittén på din
akademi och du får även genomgå en meritande
utbildning för din personliga kompetensutveckling.

SKITVIKTIG INFORMATION

Välkommen till The Kårner!
Den 19 september slår The Kårner upp portarna
och presenterar sitt nya koncept med nya
öppettider. Kom förbi och njut av trevligt sällskap
med god dricka till förmånliga priser. Passa
även på att spela en omgång pingis, lite kortspel
eller testa dina erfarenheter på fotbollsbordet.
PUBEN ÄR ÖPPEN FRÅN 16:00

MISSA
INTE!

Intresserad? Skicka ett mail till KO@sib.hb.se

Foto: Philip Andersson

Scientias medlemsträff

Är STARK något för dig?
STARK är en arbetsmarknadsmässa som varje år
arrangeras av högskolan och studentkåren. Just nu
söker vi dig som vill vara en del av projektgruppen
och tillsammans med högskolan planera upplägg,
marknadsföring och utställare på mässan. Att vara
en del av STARK är för dig som student en möjlighet
att knyta värdefulla kontakter på arbetsmarknaden
men också att utveckla dina kunskaper inom
projektplanering och kommunikation. Känner du att
detta är något för dig? Skicka ett mail till
KO@sib.hb.se så berättar vi mer!

Den 25 september bjuder Scientias
medlemsträff för att berätta om sina
kommande studieåret samt diskutera
medlem vad du vill få ut av det. Efter
umgänget på The Kårner.

styrelse in till
tankar för det
med dig som
mötet fortsätter

Tid: 25 september 16:30
Sal: C203
Vid frågor kan du kontakta Scientias Facebook-sida.
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