
Facket för dig 
som vill jobba på 
statligt uppdrag



I staten finns många spännande jobb för dig som är välutbildad med 
samhällsengagemang. Och det är inte vilka jobb som helst – de handlar 
om att styra och utveckla Sverige.

Fackförbundet ST förbereder dig på en karriär i staten. Vi är 
experter på jobbmöjligheterna inom statlig sektor och kan hjälpa dig att 
hitta ditt drömjobb och att få koll på arbetsvillkoren. 

När du väl får jobb finns vi till hands på de allra flesta statliga 
arbetsplatser för att ge dig den vägledning och det stöd du behöver för 
att växa, trivas och gå framåt i din yrkesroll. 

EFTERTRAKTADE I STATLIG SEKTOR:

Jurister // Civilekonomer // Dataanalytiker // IT-tekniker // 
Programmerare // Naturvetare // Miljövetare // Lantmätare 
Stadsplanerare // Socionomer // HR-specialister

Framtidsjobben
finns i staten



Ett studentmedlemskap i ST är gratis 
under hela studietiden.  

Allt det här får du som medlem: 

CV-granskning
Skicka in ditt cv och personliga 
brev till oss så får du per-
sonlig feedback. Vi kan även 
granska din LinkedIn-profil. 

Karriärcoach
Ta hjälp av en kunnig  
coach och få ett bollplank 
till dina funderingar kring 
din framtida karriär. 

Föreläsningar
Som medlem blir du inbjuden 
till föreläsningar, seminarier 
och arbetsplatsbesök. 

Rabatter
Schysta rabatter för 
studentplånboken på t ex 
böcker, tidningar, försäk-
ringar, banklån och Avtal24.

Förhandlingsstöd
Om du råkar illa ut på som-
mar- eller extrajobbet kan vi 
förhandla för dig. Till exem-
pel om du blir diskriminerad 
eller inte får ut din lön. 

Bli medlem  

Intervjuträning
Prova på en simulerad jobb- 
intervju så är du förberedd 
när det verkligen gäller. 

ST Direkt
Snabba svar på dina frågor 
om arbetsvillkor, karriär och 
lön via telefon eller mail. 

Stipendium
Vill du göra en fältstudie 
utomlands? Då kan du söka 
STs internationella stipendium 
som delas ut varje termin. 

Lägre fackavgift
När du börjar jobba 
kan du bli yrkesverksam 
medlem i ST för bara 100 
kronor för hela första året.

Vill du veta mer?  
 0771-555 444  
 stdirekt@st.org 
 st.org/student 

                           
   

   

  

                           
   

   

  

O:-
FÖR HELA 

STUDIETIDEN



 Beteendevetenskap

 Bibliotek/Informationsvetenskap

 Civil/högskoleingenjör 

 Ekonomi 

 Juridik/Rättsvetenskap 

 Konst

 Kulturvetenskap

 Media/Kommunikation 

 Naturvetenskap/Matematik 

 Personalvetare/PA 

 Samhällsvetenskap 

 Socionom 

 Systemvetenskap/Data 

 Övrigt: 

Jag vill bli medlem 
Texta tydligt! Ditt medlemskap börjar gälla först när vi kan tyda vad det står : ) 

FÖRNAMN

GATUADRESS EV. C/O ADRESS

POSTNUMMER

TELEFON

E-POST

POSTORT

Jag samtycker till att mina uppgifter behandlas och utlämnas för ändamål som har samband med mitt medlemskap i ST. 
Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med GDPR. Läs mer på st.org/gdpr.

STUDIERNA PÅBÖRJADE (MÅNAD OCH ÅR)

UNDERSKRIFT

BERÄKNAS AVSLUTAS (MÅNAD OCH ÅR)

EFTERNAMN

UNIVERSITET/HÖGSKOLA

POSTNUMMER

PERSONNUMMER

UNIVERSITET/HÖGSKOLA



Frankeras ej.  
ST betalar 

portot.

Vik här 

Fackförbundet ST
Svarspost
110 637 201 
102 47 Stockholm

TEJPA HÄR 

TEJPA HÄR 

Du kan även bli medlem på 
st.org/student eller genom 
att sms:a medlem till 71370.

 

TIPS! 
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Fackförbundet ST är det ledande 
facket inom statlig verksamhet. 
Vi är 95 000 medlemmar som alla 
arbetar på statens och medborgarnas 
uppdrag i myndigheter, verk, bolag, 
stiftelser, universitet och högskolor. 
Vi arbetar tillsammans för en bättre 
arbetsmiljö, tryggare anställningar, 
ett jämställt arbetsliv och din rätt till 
inflytande och utveckling på jobbet. 

Fackförbundet ST
Box 5308, 102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15
Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org
Webbplats: www.st.org




