
En gång student – alltid alumn!
Alumn är en tidigare student från universitet eller högskola. Alumnnätverket 
i Kalmar arrangerar bland annat nätverksträffar, föreläsningar och andra ak-
tiviteter. Syftet är att hjälpa alumnerna att skapa ett brett kontaktnät, hålla 
kontakten med sina studiekamrater, följa utvecklingen av Linnéuniversitetet 
och få möjlighet till jobberbjudanden och andra unika erbjudanden med 
hjälp av nätverket.

– Vi vill att man som alumn vid Linnéuniversitetet alltid ska känna sig 
hemma vid sitt universitet. Att man känner en stolthet över sitt lärosäte 
och studenterna som läser här. Det kan handla om samarbeten kring allt 
från mentorsprogram till studiebesök eller projektarbeten, förklarar Kristi-
na Julin Nyquist, samverkansrådgivare på Linnéuniversitetet.

Prisad arbetsgivare med alumner från Linnéuniversitetet
På Kalmarbaserade Infomaker, som nu byter namn till Naviga, arbetar 
idag flera alumner från LNU och här finns också flera studenter som ge-
nomför sin VFU på företaget, eller arbetar deltid vid sidan om sina studier. 
De tilldelades i år Stora IT-kompetenspriset 2019 tillsammans med IST 
Group AB från Växjö. Priset delas ut av institutionen för datavetenskap 
och medieteknik vid Linnéuniversitetet. De kammade dessutom hem 
priset Årets universitetspartner i Kalmar län 2019 för deras samverkan 
med Linnéuniversitetet som en del av företagets strategiska arbete med 
utbildning, innovation och kompetensförsörjning.

I Kalmarsundsregionen finns många spännande jobb inom allt från små 
tjänsteföretag till stora nationella och internationella teknikföretag och 
industrier. Vi har en arbetsmarknad som präglas av en dynamisk mix av 
nytt och gammalt. 

Visste du att...
• Alumn kommer av latinets ”alumnus” som betyder lärjunge eller 

skyddsling. Ordet finns i svenskan sedan 1835 och är numera ett 
vedertaget begrepp för tidigare studenter.

• Du som har studerat på Linnéuniversitetet kan ta del av vägledning 
och planering även under din pågående karriär med hjälp av Lnu 
Alumn. Som alumn kan du få stöd genom samma karriärvägledning 
som erbjuds för studenter. Lnu Karriär erbjuder personlig vägledning, 
föreläsningar och workshops. Bland annat kan du få hjälp med trä-
ning inför kommande intervjusituation, karriärplanering och gransk-
ning av CV samt personligt brev.

• Hela 94 % säger att de kan rekommendera andra att flytta hit, enligt 
Kalmar kommuns senaste medborgarundersökning.  

Håll koll på!
• Gå med i Lnu.se/alumn så har du koll på det senaste inom Linnéuni-

versitetet.
• Håll koll på Näringslivswebben, naringsliv.kalmar.se, och prenumere-

ra gärna både på bloggen och nyhetsbrevet.
• Gå med i gruppen Kalmarsundsregionen Karriär & Rekrytering på 

LinkedIn. 
• På kalmarsundsregionen.com hittar du samlad information om att 

bo, leva, arbeta och studera i vår region. 
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”Made in Kalmar”. 

Möt Olle och fler
av människorna
som görvårt universitet
levande.
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Universitetslivet

kalmar.se/2020  #kalmar  #lnu

- Välkomna som alumner i en region med möjligheter!
Grattis till examen!

På kalmarsundsregionen.com 
hittar du samlad information 

om att bo, leva, arbeta och 
studera i vår region. 

Naviga - årets universitetspartner


