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NU BÖRJAR STUDENTLIVET!
Studentföreningen Lambda är din väg in i studentlivet på Sjöfartshögskolan i Kalmar. 
Vi är en förening som finns till för dig och vårt syfte är att din studietid ska bli så intressant, 
rolig och utvecklande som möjligt!



Vill du Vara en del aV ett modernt ledande företag som har 
stark fokus på säkerhet och miljö?

Här är några av anledningarna till att våra medarbetare väljer att stanna hos oss år efter år:

• Utmärkta arbetsförhållanden.
• Bekväm ombordmiljö, inklusive god mat, gym och Wi-Fi överallt.
• Goda karriärmöjligheter, oavsett position och nationalitet.
• Korta kommunikationslinjer mellan fartyg och land.

• Att arbeta med frihet under ansvar.

Läs mer på: www.terntank.com 

När du påbörjar din utbildning blir du en del av en ny 
värld med nya människor. Genom Studentföreningen 
Lambda blir du snabbt en del av en gemenskap och du 
får möjlighet att lära känna nya människor. Vi arrange-
rar evenemang, fester och filmkvällar, tillsammans utför 
också medlemmarna en rad olika idrotter. Som medlem 
kan du vara med att påverka och skapa allt roligt vi gör 
i föreningen.

Lamdba finns också till för att bevaka dina intressen som 
student på Sjöfartshögskolan. Vi vill att vår utbildning 
ska hålla högsta kvalitet och att vi som studenter ska 
ha möjlighet att påverka den. Genom att bli medlem i 
Lambda kan du vara med att påverka din utbildning. 
Medlemmarna i föreningen stöttar dig och kan ge dig 
råd vid eventuella problem eller frågeställningar som 
kan uppstå under studietiden.



Jobba till sjöss nära hemma! Färjerederiet ger dig 
goda framtidsutsikter, intressanta utvecklings-
möjligheter och en utpräglad miljöprofil. 

www.trafikverket.se/farjerederiet

Vi är samhällsutvecklare som varje dag utvecklar och 
förvaltar smart infrastruktur. Vi gör det i samverkan med 
andra aktörer för att underlätta livet i hela Sverige.



Vill du veta mer om ansökan:  
www.volunteer.mercyships.org 

Kontakta Mercy Ships Sverige:  
info@mercyships.se

Kom ombord
PÅ VÄRLDENS STÖRSTA CIVILA SJUKHUSFARTYG! 

Ansök som volontär och få en oförglömlig upp-
levelse. Mercy Ships erbjuder gratis sjukvård 
och utbildning till fattiga och DU får vara 
en viktig del i detta arbete.
www.mercyships.se

– ett minne för livet!
Under de första veckorna får du världens bästa möjlighet att lära känna alla nya sköna männ-
iskor som du ska tillbringa din studietid med. Skratt, lek, dans, filmkväll och sittningar står på 
schemat. Lambdas introduktion, och alla föreningens aktiviteter, är helt frivilliga samt helt fria 
från all sorts förnedring och alkoholhets. Under introduktionen vill vi att du ska känna glädje!

Som ny student är introduktionen ett perfekt tillfälle att lära känna dina nya studiekamrater men 
även resten av universitetet. Lambda har ett brett samarbete med övriga studentföreningar. Vi ser 
även till att alla nya studenter får lära känna sin nya stad – Kalmar.

Det är en hel del festligheter och om du tycker att det introduktionsschemat känns mastigt 
rekommenderar vi dig att prioritera den första kvällen. Första dagen har du fått se många nya 
ansikten i skolan och på kvällen får du ett gyllene tillfälle att sätta namn på dem.

Lambdas introduktion går ut på att du ska få en så rolig start som möjligt på din studietid.

INTRODUKTIONEN



Vi på Sjöfartsverket har ett värdefullt uppdrag – att ansvara för framtidens sjöfart. 
Hos oss arbetar du under stor frihet i vacker arbetsmiljö.

ALLA MÅR BRA 
AV ATT RÖRA PÅ SIG
I vår förening tycker vi att idrott är ett roligt sätt att umgås på, samtidigt som man mår bra 
av att röra på sig. Därför har du chansen att bli en del av alla de Korplag vi ställer upp med. 
Lambdas medlemmar spelar bland annat både inne- och utefotboll samt innebandy.
 
Vi har en festavdelning som varje år anordnar introduktionen, sittningar och andra sociala  
tillställningar där studenterna kan koppla av, umgås och träffa studenter från andra skolor.

Det är du som medlem som kan påverka vad vi hittar på. Kom med idéer och ditt engagemang 
så finns alla möjligheter att skapa en meningsfull fritid för dig själv och dina studiekamrater.



   - vi vill bli en del av din
VILL DU BLI EN DEL AV VÅR FRAMTID?

VILL DU VARA MED OCH GÖRA SKILLNAD?

stena.com
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Stiftelsen lämnar stöd till sjöfolk och deras anhöriga som har det svårt att få vardagen att gå ihop. 
Studenter vid sjöfartshögskolor kan söka stipendier och stiftelsen verkar för att högskolorna skall ha 

de bästa förutsättningarna för sin utbildning.

Stiftelsen stöder sjöfartsforskning vid våra universitet och bedriver en omfattande 
belöningsverksamhet. Varje år premieras ett stort antal sjöfolk som gjort förbättringar inom områdena 

arbetsmiljö, säkerhet och trivsel ombord. Framstående insatser vid sjöräddning belönas också.

Stiftelsen Sveriges Sjömanshus hjälper sjöfolket!

www.sjomanshus.se

EN NATURLIG DEL 
AV UTBILDNINGEN
Utbildningarna på Sjöfartshögskolan är spännande, men de kan också vara utmanande, 
särskilt för dig som är precis i början av din utbildning. Studentföreningen Lambda ser 
därför till att stötta dig som medlem på olika sätt.

Under många år har föreningen haft ett nära samarbete med skolan, vi har därför tillgång 
till skolans navigationssimulatorer. Studenter i de högre årskurserna finns med som utbildade 
instruktörer och ger dig ovärderlig extratid i simulatorerna. Du får på så sätt fler chanser att 
testa och göra fel.

Ett ämne som kan vara extra svårt att komma in i är matematiken. Därför anordnar vi studie-
hjälp där mer erfarna studenter kan hjälpa dig inför dina tentor. Universitetet har sett tydligt 
positiva effekter av vårt arbete och att allt fler elever klarar sina tentor i matematik.



World wide classification  
and related services 
Visit us on:  www.bureauveritas.com
 www.veristar.com
Sweden
Fabriksgatan 13 
412 50 Gothenburg

 
Tel: +46 (0)31 606500
Fax: +46 (0)31 133973 

Denmark
  

 
Tel: +45 7731 1000
Fax: +45 7731 1001  

Vesterbrogade 149 
DK-1620 København V

Arbetsförmedlingen Sjöfart 
Vi är en specialförmedling med nationellt uppdrag. 
Vårt uppdrag är att ge stöd och service till arbetssökande  
sjömän och till rederier som behöver rekrytera personal. 
 

Kontakta oss för mer information: 0771-370 345
sjofart@arbetsformedlingen.se 
www.arbetsformedlingen.se/sjofart
www.facebook.com/afsjofart
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Destination Gotland har ca 400 årsanställda och är ett helägt dotterbolag till Rederi AB Gotland. Våra fyra snabbgående fartyg transporterar över 1,65 miljoner 
passagerare och 517 000 fordon om året till och från Gotland. Fartygen hör till världens modernaste avseende säkerhet, miljö, restid och kapacitet.

Vill du jobba till sjöss på sommarlovet eller efter 
examen? Destination Gotland är en modern, om-
växlande och social arbetsplats med passagerarna 
och säkerheten i fokus. Varje resa och varje kon-
takt med oss ska vara en trygg, proffsig och positiv 
upplevelse. Alla medarbetare är med och bidrar till 
kundens helhetsintryck. Anställningsmöjligheter-
na varierar över säsong. Under sommaren kör vi 
upp till 18 turer om dygnet och behovet av extra-
personal är stort. Du kan bland annat söka som 
lättmatros, vaktgående maskinpersonal, fartygsin-
genjör och styrman.

Läs mer om dina möjligheter på  
destinationgotland.se/jobb

Jobb med  
garanterad  
havsutsikt

FÖRSVARA 
KALMARS 
FÄRGER
Varje år får du som student vid Sjöfartshögskolan 
chansen att försvara Kalmars färger i Vinterspelen. 
Det är en årlig tävling mellan sjöfartshögskolorna 
i Kalmar, Göteborg, Åbo och Mariehamn.

Vinterspelen innebär två dagar med massor av 
skoj, tävlingar, roliga människor och en chans att 
skapa fantastiska minnen!

Vinterspelen är också en möjlighet att stifta 
bekantskap med framtida kollegor. I framtiden 
kanske du mönstrar på ett fartyg tillsammans 
med studenter som du tävlat mot i Vinterspelen.

Vart fjärde år kommer evenemanget till Kalmar. 



Läs mer på: satsapåsjöfart.se

En karriär 
till sjöss? 

satsapåsjöfart.se

STYRELSEN
– en chans att påverka
I Lambda har vi en stor styrelse. Vi tycker nämligen 
att det blir så mycket roligare om man är fler som 
delar på arbetsuppgifterna. Att vara med i styrelsen 
är en möjlighet att få påverka alla de aktiviteter och 
evenemang som föreningen arrangerar.

Alla människor har något att bidra med och därför 
välkomnar vi alla nya studenter att engagera sig i 
vår styrelse.

”Det är ännu ett sätt att lära känna fler människor och skapa ett brett kontaktnät. Man får 
lära sig nya saker genom alla människor man träffar.”

– Johan Sjöstrand, ordförande i Studentföreningen Lambda.



VILL DU KOMMA I 
KONTAKT MED OSS?

Besök vår hemsida: www.lambdastudentforening.se
Skicka ett mail: info@lambdastudentforening.se

Gilla vår sida på Facebook: Lambda Studentförening

VILL DU BLI MEDLEM I 
FÖRENINGEN?

Kom in på vårt kontor som du hittar i Sjöfartshögskolans lokaler. 
Landgången 4 
392 31 Kalmar

Vi har öppet vid lunchtid de flesta vardagar.
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