Är du en
nyexaminerad
stjärna?

Stjärnsprånget
www.linkoping.se/arbete

Linköpings kommun letar efter
nyexaminerade stjärnor som
vågar göra idéer till verklighet!

Är du en av dem?
Just nu söker Linköpings kommun efter stjärnor till två
platser som tagits fram för att fånga upp innovation
och nytänkande från nyexaminerade akademiker. Vill
du vara med och skapa framtidens Linköping?
Stjärnsprånget ger dig en möjlighet att göra dina idéer
till verklighet och att ta det första språnget mot en
strålande karriär.

Stjärnsprånget innebär att du utifrån din ansökan knyts till en
förvaltning där du får vara med i ledningsgrupper och kompetensgrupper. Låt det bli din språngbräda! Du får delta i yrkesmässiga sammanhang och diskussioner som annars kan vara
svåra att få tillgång till som nyexaminerad. Det vi vill ha av dig
är dina tankar och idéer om vår verksamhet – hur kan vi göra
arbetet ännu bättre och skapa framtidens Linköping?

Vi söker dig som är en spjutspets och stjärna! En som kan
ge oss nytt syre, och som vågar öppna upp nya dörrar. Vi vill
premiera dig som är driven, vill utvecklas och dela med dig av
dina idéer och som har tydliga mål med din utbildning och ditt
yrkesliv. Du ger oss dina kunskaper och idéer och vi bygger på
ditt cv med erfarenhet från arbetslivet.

Stjärnsprånget innebär att du får en anställning i Linköpings
kommun under 6 månader. Du ska vid ansökningstillfället ha
avlagt en godkänd examen, lägst kandidatexamen och den ska
vara högst ett år gammal. Under din tid hos oss erhåller du en
marknadsmässig lön.

För att läsa mer om Stjärnsprånget och hur du ansöker, gå
in på www.linkoping.se/arbete. Klicka vidare på Stjärnsprånget.
Välkommen att göra dina idéer till verklighet!
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För ansökan och mer information om Stjärnsprånget, gå in
på www.linkoping.se/arbete. Klicka vidare på Stjärnsprånget.
Stjärnsprånget finns även på Facebook.
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