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medlem

Karriärkväll för läkare

Nu upprepar vi fjolårets populära ar-
rangemang och tillsammans med Läkar-
tidningen bjuder vi in dig som medlem 
till en karriärkväll för läkare. Under kväl-
len får du lyssna till intressanta och inspi-
rerande föredrag av kollegor som arbetar 
inom olika branscher. Kvällens teman är 
forskning, utlandstjänsgöring och arbete 
inom läkemedelsindustrin. Du får också 
möjlighet att träffa potentiella arbetsgivare 
och mingla med kollegor.

Flera karriärkvällar framöver
Förra året arrangerades en karriärkväll i 
Stockholm som var mycket uppskattad. 
Nu vill vi ge fler medlemmar möjlighet att 
komma och anordnar därför karriärkväl-
lar runt om i landet. Först ut är Malmö 
den 16 mars. Under året kommer vi även 
att arrangera ytterligare en karriärkväll 
i Stockholm den 25 maj och i Göteborg 
den 19 oktober. Håll uttik efter mer in-
formation och möjlighet att anmäla sig 
längre fram. Eftersom intresset är stort 
bland er medlemmar planeras det redan 
för fler tillfällen. 

Karriärkvällen är kostnadsfri och enbart 
för medlemmar i Läkarförbundet. Anmäl 
dig till fredrik.eklof@slf.se. Antal platser 
är begränsat, först till kvarn...

Välkomna!

Möt våren i det idylliska Skanör 
Bo i Läkarförbundets fritidshus.

www.lakarforbundet.se/fritidshus

För läkare är arbetsmarknaden bred. Kom till vår karriärkväll 
och hör kollegor berätta om hur det är att arbeta inom andra 
branscher. Vi ger dig information om dina karriärmöjligheter.

KVäLLens program
Tid onsdag den 16 mars kl 16.30-20.00
Plats aulan, CrC, malmö
Teman Forskning, utlandstjänstgöring, 
arbete i läkemedelsindustrin

Program
16.30-17.30 registrering, kaffe och  
smörgås

17.30-17.45 Inledning

17.45-18.15 Forskning och klinik  
– det bästa av två världar? 
David Gisselsson Nord, ST-läkare, klinisk 
patologi Skåne och universitetslektor  
vid Lunds universitet. 

18.15-18.45 Vad kan erfarenheter från 
industrin ge läkare i sin professionella 
utveckling? 
Cecilia Falkenberg, Medical Advisor,  
Norvartis, barnläkare och doktorand. 

18.45-19.00 Bensträckare

19.00-19.30 Utlandstjänst.  
Olof Nielsen, distriktsläkare Gnosjö 
Vårdcentral. Olof är även verksam inom 
försvarsmakten och har vid flera tillfällen 
arbetat som läkare i Afghanistan.

19.30-20.00 mingel och avslut.

Anmälan fredrik.eklof@slf.se

FLer KarrIärKVäLLar
Stockholm 25 maj 
Göteborg 19 oktober
mer information och anmälan längre fram.


