En kår

nära dig

Välkommen till
Consensus

Kårhuset Örat
– Consensus nav

Consensus är Medicinska fakultetens (MedFak) student-

Det är i och kring Kårhuset Örat som det mesta händer!

kår vid Linköpings universitet. Vi finns även i Norrkö-

Här finns en stark gemenskap, där vi trivs och har kul!

ping, Jönköping och Kalmar, och vi representerar alla
studenter på MedFak. Consensus drivs helt och hållet
av studenter från olika utbildningar och har flera viktiga
uppdrag. Vi i kåren arbetar, tillsammans med sektionen
på ditt program, med utbildnings- och arbetsmiljöbevakning. Vi säkerställer att utbildningarna och arbetsmiljön
håller högsta kvalitet. Vi stödjer och samordnar också
sektionernas mottagningsarbete, till exempel arrangerar
vi den uppskattade Nollefesten.

KONTORET
Högst upp, på tredje våningen, ligger kårstyrelsens
kontor. Hit är du alltid välkommen om du har frågor, vill
studera i en skön miljö eller bara ta en kaffe och snacka
lite. För dig som vill plugga finns även studieplatser på
andra våningen.

CAFÉ ÖRAT
På entréplan i kårhuset hittar du Café Örat, som är öppet
måndag till fredag. Här kan du fika i vår gemytliga café
lokal. Är du dessutom medlem i Consensus är det extra
prisvärt eftersom du då får rabatt på nästan allt som

Read the brochure in English!

säljs i caféet.

PUB ÖRAT
Cirka två gånger i månaden arrangerar Consensus pub

Besök studentlivet.se

på Örat. Då kan du köpa öl, snacks och lättare mat,
samtidigt som du umgås med trevligt folk. Ofta har
pubkvällarna på Örat specifika teman, anpassade till
medlemmarnas intressen och efter andra studiesociala
aktiviteter som äger rum just då.

Läkare?
Psykolog?
Röntgensjuksköterska?
Biomedicinsk analytiker?
Bli en av oss och få 8 000 kollegor hos Värmlands
största arbetsgivare.

regionvarmland.se/jobb

Starta din
karriär hos
oss!

Hitta ditt drömjobb
på CARMA!

För en
hållbar framtid

Varje år, sedan 2012, anordnar Consensus arbetsmark-

I vår verksamhet arbetar vi även med de globala målen

nadsmässan CARMA. Här kan du som student vid MedFak

för hållbar utveckling och Agenda 2030. På vår hemsida

i Linköping och Norrköping träffa framtida arbetsgivare,

hittar du de dokument och policies som styr vårt arbete

oavsett vilken utbildning du läser. På CARMA är företag,

kring detta.

regioner och kommuner på plats för att visa upp sina
verksamheter. Det är alltså ett perfekt tillfälle för dig som
student att bygga framtida relationer och få en inblick

GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

GOD UTBILDNING
FÖR ALLA

JÄMSTÄLLDHET

i det kommande arbetslivet. Du kan också passa på att
söka sommarjobb och få mer information om specialist
utbildningar. CARMA brukar äga rum i februari.

Jobba hos oss – för livet framåt
Region Östergötland har höga ambitioner. Vi ligger i framkant med vård,
forskning och utbildning i världsklass. Och där tänker vi stanna.
Som länets största arbetsgivare har vi mycket att erbjuda. Här ryms allt från
det högspecialiserade universitetssjukhuset till den mindre mottagningen
eller vårdcentralen. Det betyder att du kan välja vad som passar dig, där
du befinner dig i livet. Hos oss får du en bra introduktion i yrket, kan växa
och utvecklas i din egen takt och få tillgång till många attraktiva vägar
framåt i karriären.
Vi erbjuder goda möjligheter till forskning. Vår ambition är att forskning
och utveckling ska vara en självklar del av vardagen. Det stimulerar till
lärande, skapar arbetsglädje och bidrar både till din och vårdens utveckling.
Du är viktigt för oss! Tillsammans gör vi livsviktiga insatser. För livet framåt.

regionostergotland.se/jobb

KÅRORDFÖRANDE
ko@consensus.liu.se

VICE KÅRORDFÖRANDE
BLI MEDLEM DU OCKSÅ!

vko@consensus.liu.se

Som medlem i Consensus får du tillgång till
mycket, till exempel en härlig gemenskap samt
schyssta förmåner och rabatter. Du kan också,
genom ditt inflytande, påverka arbetet i kåren.

UTBILDNINGSUTVECKLARE
uu@consensus.liu.se

Ju fler medlemmar, desto bättre och roligare.
Därför har vi sänkt medlemsavgiften från 360
kr/år till 200 kr/år och från 190 kr/halvår till 160
kr/halvår. Ta chansen och bli medlem!

STUDIESOCIALT ANSVARIG
MOTTAGNING
sam@consensus.liu.se

STUDENTKÅREN CONSENSUS
Kårhus Örat, US-området ingång 73
581 85 Linköping
www.consensus.liu.se

STUDIESOCIALT ANSVARIG
ARBETSMILJÖ
sac@consensus.liu.se

MEDLEMS- OCH
REPRESENTANTANSVARIG

• 23260 • www.jssverige.se

msa@consensus.liu.se

Region Gotland finns för dig både under och efter
dina studier! Vi ger dig möjlighet att utvecklas.
Läs mer på gotland.se/jobbahososs

