MBA 2016-07-18
LATHUND FÖR HANTERING AV DIVERSE FÖRFRÅGNINGAR FRÅN ARBETSGIVARE, ORGANISATIONER
OCH STUDENTER

Det kommer ofta förfrågningar av olika slag från arbetsgivare, organisationer och studenter från
andra utbildningar och lärosäten som vill att vi hjälper dem att sprida information till våra studenter.
Det brukar handla om arbetsgivare som söker timvikarier eller vill rekrytera studenter att anställa när
de är klara med sin utbildning hos oss. Organisationer vill bjuda in studenterna till olika evenemang
eller vill att vi är behjälpliga med att sprida enkäter. Studenter från andra lärosäten söker
intervjupersoner bland våra studenter eller vill att de besvarar enkäter till uppsatsarbeten. De vill
komma och presentera sina verksamheter, ofta i samband med en föreläsning.

Vår hållning från ledningens sida är att vi bör vara restriktiva med detta. Vi har beslutat att inte
sprida jobbannonser och liknande via våra kommunikationskanaler så som e-post till studenter,
hemsida och Facebook-sida. Det betyder att vi enbart koncentrerar oss på att sprida information som
direkt berör vår verksamhet. Det vill säga studie- och forskningsinformation samt intressanta
praktikplatser som är kopplade till vår utbildning. Även Socionomsektionen har blivit mer restriktiv
och vill inte sprida jobbannonser via sin Facebook-sida. Vi kan alltså inte längre hänvisa arbetsgivare
till dem.

Det vi kan erbjuda är att sätta upp annons i pappersformat på våra anslagstavlor i Lund och
Helsingborg. Vi kan också tipsa om Samhällsvetarkårens arbetsmarknadsdagar
(http://samvetet.org/arbetsmarknad/) och om Information om My Career som är karriärportalen för
studenter vid Lunds universitet. My Careers sida för arbetsgivare finns via följande länk:
http://mycareer.lu.se/sv/for-employers.

När det gäller enkätutskick är det svårt att ge ett generellt svar eftersom det beror på vad det
handlar om. Vi har därför beslutat att ledningsgruppen ska fatta beslut i varje enskilt fall och den
typen av förfrågningar bör alltså vidarebefordras till Susanna Björklund eller Maria Bangura Arvidsson
som tar upp det på ledningsgruppsmöte. Studenter från andra utbilningar eller lärosäten som vill ha
hjälp med enkätutskick brukar vi ofta ge ungefär följande svar:

Vi får många förfrågningar om att skicka ut enkäter via e-post till våra studenter. Vi kan dessvärre
inte hjälpa till med detta. Däremot finns möjligheten att efterfråga vanliga postadresser hos vår
ladokavdelning. Adresser till nuvarande studenter kan du få via cecilia.peltola@stu.lu.se och
adresslistor till före detta studenter kan du få via leopold.schmidt@stu.lu.se.
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Våra egna studenter, som skriver uppsats, brukar också vilja få hjälp med utskick till studenter på
andra terminer. Här kan vi vara mer generösa men för att vi ska ha en överblick av vad som skickas ut
och till vilka terminer utskicken görs så bör alla förfrågningar gå via studierektor (Maria Bangura
Arvidsson).

Om du får en förfrågan som du är osäker på hur du ska hantera, tveka inte att höra av dig till Maria
Bangura Arvidsson.
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