Handelshøgskolens studentforening Nord (HHS) er studentforeningen
for alle som studerer på Nord Universitet Handelshøgskolen Bodø (HHN)

Vi er her for studentene!
HHS er en studentforening av og for studenter på Handelshøgskolen
Bodø ved Nord Universitet. HHS skal fungere som et kontaktledd mellom
studentene, administrasjonen, næringslivet, studenttinget og øvrige
organisasjoner. Foreningen er en uavhengig interesseorganisasjon
og representerer de ca. 1450 studentene ved Handelshøgskolen
i Bodø. HHS har til formål å ivareta studentenes interesser faglig,
sosialt og studentpolitisk.
Organisasjonen er i dag bygd opp av sju ulike styreverv, der fire av
disse er seksjonsledere med tilhørende underutvalg. I tillegg har
organisasjonen egen kontrollkomité.
Alle våre engasjerte er frivillige studenter som studerer på Handels
høgskolen med et bredt spekter av kunnskap: økonomi, ledelse,
regnskap, markedsføring og eiendomsmegling. Om du studerer på
Handelshøgskolen Bodø, er du automatisk medlem av foreningen, og vi
jobber for å bedre studiehverdagen til alle våre studenter. Enten du studerer
årsstudium, bachelor- eller mastergrad. Vi har også noen doktorgradsstudenter ved HHN.
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Arrangement
Studentforeningen jobber målrettet for å legge
til rette å styrke studentenes relasjoner ut
mot arbeidsmarkedet og skape attraktive
arbeidstakere.
HHS har til formål å ivareta studen
tenes interesser faglig, sosialt og
studentpolitisk. Derfor arrangerer
studentforeningen store årlige
arrangement som Karrieredagene,
Handelshøgskoledagen, bedrifts
presentasjoner, samt store sosiale
begivenheter som fadderperioden,
Nyttårsgalla, X-russefest, skitur
til Sverige, veldedighetsbingo og
krafttak mot kreft.

3

Hva gjør vi for studentene våre?
Foreningen har syv ulike styreverv:
Leder, Nestleder, Økonomiansvarlig, Informasjonsansvar
lig, Markedsansvarlig, Leder Næringslivsutvalget og Leder
Kultur- og Arrangementsutvalget, i tillegg har vi flere
underutvalg som Studentpolitisk gruppe, Karrieredags
utvalget, Internasjonalt utvalg, HUMAK og Børsgruppen.
Alle disse har til oppgave å gjøre studiehverdagen til
studentene våre mer verdifull og minnerik. Som studentfo
rening tilrettelegger vi for at studentene skal få kontakter
i næringslivet og muligheten til å lære mere om hvilke
jobbmuligheter som finnes.
HHS fungerer som et kontaktledd mellom:
• Studentene, administrasjonen og fagpersonell
ved Handelshøgskolen
• Studentene, næringslivet og offentlig forvaltning
• Studentene, studenttinget og øvrige
studentorganisasjoner
Spesielt viktig er kontakten ut mot næringslivet. Student
foreningen jobber målrettet for å legge til rette for å styrke
studentenes relasjoner ut mot arbeidsmarkedet og skape
attraktive arbeidstakere.

Kom innom
kontoret vårt
for en prat
Det ligger sentralt
til innenfor
A-inngangen
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Vi bryr oss!
Her i HHS driver vi med flere typer humanitært arbeid
og veldedighetsarbeid samtidig som vi også er aktive
studentpolitisk. HUMAK er vårt ledene organ i vårt
humanitære arbeid.

Vil du være
med å bidra?

HUMAK
HUMAK er en humanitær aksjon ved HHS, som har til
formål å samle inn penger til veldedige formål. Siden
starten i 1993 har overskuddet fra HUMAKs arbeid gått
til Kreftforeningen, totalt rundt to millioner kroner.
HUMAK velger selv hvilke innsamlingsarrangementer
de vil avholde gjennom året. De panter flasker fra
universitetets pantebokser og hjelper til å arrangere
«Krafttak mot kreft» i samarbeid med Bodørussen og
Kreftforeningen. Det har også blitt en tradisjon å arrangere
veldedighetsbingo under Fadderuka.
HUMAK er for initiativrike studenter på hele campus som
ønsker å engasjere seg for en god sak. Gjennom et verv

Send oss en e-post på
humak@hhsnord.no

i HUMAK vil man tilegne seg erfaring knyttet til gjennom
føring av større og mindre arrangementer. Humanitært ar
beid av denne typen har også en høy anseelse i nærings
livet, noe som vil kunne vise seg fordelaktig på et senere
tidspunkt.

VIL DU BLI EN DEL AV VÅRT TEAM?
Helgeland Revisjon er et kompetansehus som tilbyr tjenester innen
revisjon og økonomisk rådgivning for bedrifter på Helgeland.
I Helgeland Revisjon vil du få mulighet til å arbeide med små og store
bedrifter i ulike bransjer.
Vi jobber for en dynamisk og god kultur som er preget av inkludering og
samarbeid. Hos oss vil du utvikle kompetansen innenfor flere fagområder
som regnskap, verdsettelse, risikoanalyse, økonomistyring og skatt.

Les mer om oss på www.helgelandrevisjon.no og ta kontakt med Lars Kverneng på 48 16 55 87
(lars.kverneng@helgelandrevisjon.no) om det høres interessant ut å jobbe sammen med oss.
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Karrieredagene
Et av våre største faglige og sosiale arrangement er
Karrieredagene. Karrieredagene arrangeres i september
hvert år, og er en uke hvor det settes fokus på karriere
og mulighetene som finnes i arbeidslivet gjennom ulike
relevante kurs og arrangementer. Studentene får mulighet
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til å tilegne seg verdifull kunnskap fra næringslivet både
gjennom dyktige foredragsholdere og møte med bedrifter
på stand. Her kan man også blant annet få tips til søknad
og CV fra aktører med lang erfaring fra næringslivet, samt
muligheten til å øve seg på å være i jobbintervju.

Nettverksbygging
Karrieredagene
avsluttes med en storstilt
festaften, hvor studenter
og representanter
fra næringslivet
er invitert
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Engasjer deg!
Vi søker alltid nye engasjerte og trenger flere frivillige studenter.
Det er mange fordeler med å engasjere seg i studentforeningen
vår, den største er det sosiale som medfølger og den kontakten
man får ut mot næringslivet i regionen. Som engasjert hos oss får
du nye bekjentskap på tvers av studieretningene, venner for livet,
referanser til næringslivet, masse av relevant erfaring innenfor
samarbeid, arrangement, planlegging og gjennomføring.
Vi er så heldige å ha med oss tre store
samarbeidspartnere på laget vårt:

KPMG
www.kmpg.no
Sparebank1 Nord-Norge
www.sparebank1.no/nb/nord-norge
Handelshøgskolen
www.facebook.com/handelshogskolen

Alle disse er synlige
deltakere under flere av våre
arrangementer og bidrar til
læringsutbytte i form av kjennskap
til bransjen vår. Som engasjert hos oss
kommer du i kontakt og møter samarbeidspartnerne våre på bedriftspresentasjoner,
karrieredagene, nyttårsgalla, handelshøgskole
dagen og ellers i løpet av studietiden.

Er du student og vil
bygge karrieren din i
et stort og spennende
kompetansehus i Bodø?
Bli med på en spennende endringsreise innen revisjonsfaget
Vi er midt i en spennende endringsreise innen revisjonsfaget og vi trenger mennesker som kan tenke nytt og tør å
utfordre. Med nye teknologiske verktøy har vi som revisorer fått en desto viktigere rolle som tillitsleverandør i vårt
viktige samfunnsoppdrag. Som revisor i PwC får du påvirke egen utvikling og skape din egen karrierevei.
Du blir en del av et utviklende og godt arbeidsmiljø, hvor vi har satt faglig og personlig utvikling i system. En jobb i
PwC gir deg de beste forutsetningene for å forme den karrieren du ønsker. Fra dag én blir du en del av et tverrfaglig
kompetansemiljø hvor økonomer og jurister jobber side om side med konsulenter, tjenestedesignere, teknologer,
bærekraftsrådgivere og cybereksperter. Du får på kort tid innsikt i, og erfaring fra, et stort spekter av fagområder,
kunder og bransjer.
Brenner du også for det nye revisoryrket vi beskriver, og kunne tenke deg å bli en del av det fantastiske arbeidsmiljøet
vårt? Da vil vi gjerne komme i dialog med deg!

Besøk oss på PwC.no/karriere for mer info eller på våre kontorer i Sjøgata 27, 8006 Bodø
Revisjon | Rådgivning | Advokattjenester | Regnskap
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Vi takker våre samarbeidspartnere
som bidro til denne brosjyren

Å utgjøre en forskjell
starter med deg
Som verdens største leverandør av profesjonelle
tjenester innen revisjon, rådgivning og advokattjenester
leter vi alltid etter kloke hoder som ønsker å starte sin
karriere hos oss i Deloitte.

What impact will you make?
Deloitte.no

KICKSTART DIN KARRIERE
HOS TRAINEE SALTEN!
Traineeprogrammet byr på to spennende år fylt
med utfordrende og lærerike prosjektoppgaver.
Som trainee får du allsidige arbeidsoppgaver
tidlig i karrieren, med en bratt læringskurve. Etter
endt program vil du som trainee være ettertraktet
på arbeidsmarkedet, og besitte et stort faglig og
sosialt nettverk.
Underveis i traineeperioden tilbyr vi også et personlig utviklings- og kompetanse-program i regi
av Nordnorsk Lederutvikling, der traineene reiser
på fagsamlinger fire ganger i året. Traineene
pleier også å dra på bedriftsbesøk, slik at man blir
godt kjent med næringslivet i regionen!
Søknadsfrist: februar 2021

www.traineesalten.no
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Hvorfor velge ØkoRåd?
Økoråd Gruppen driver med regnskap og rådgivning over hele landet.
Hos oss er det mulig å søke om praksisplass og legge grunnlag for en
spennende karriere. Hvis du ønsker å bidra til økte resultater og bærekraftig verdiskapning er det mange muligheter blant våre snart 2500
kunder. Kunder innen de fleste bransjer og kategorier, - fra store
konsern til sjarkfiskeren og enmanns-bedriften.
Her er det gode karriere og utviklingsmuligheter i et solid og til tider
hektisk fagmiljø, vi legger vekt på å ha det trivelig i en felles kultur.
Regnskapsførerens rolle i samfunnet er langt på vei omdefinert,
- i tillegg til vanlig regnskapsførsel, så er den nye rollen å være økonomisk
og strategisk rådgiver for våre bedrifter. Myndighetene har under
Covid-19 definert bransjen til å ha en samfunnskritisk rolle.
Økoråd Gruppen har i dag rundt 100 svært kompetente rådgivere og vi
vil gjerne ha flere med på laget.
Samlet omsetter vi i gruppen for ca. Nok 100 mill. og våre kunder
bidrar til en verdiskapning på over 7. milliarder.

Avde
ØkoR
ØkoR
ØkoR
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VÅR VISJON:

Bidra til økte resultater og bærekraftig
verdiskapning for våre kunder
VÅRT KUNDELØFTE:

Kompetente og hyggelig – alltid

Avdelinger:
ØkoRåd Gruppen AS
ØkoRåd Leknes
ØkoRåd Salten

ØkoRåd Evenskjer
ØkoRåd Lofoten
ØkoRåd Sortland

ØkoRåd Hadsel ØkoRåd Helgeland
ØkoRåd Narvik ØkoRåd Nordsalten
ØkoRåd Øksnes
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Besøksaddresse:
Universitetsalléen 11, 8026 Bodø
E-post: leder@hhsnord.no
Postadresse:
Mørkvedtråkket 30,
Handelshøgskolen i Bodø,
8026 Bodø

Send oss
en uforpliktende e-post
eller melding på
Facebook/Instagram,
så kontakter vi deg
fortløpende
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Miljømerket Trykksak

Synes du at
et godt studentmiljø
er viktig og har lyst
å bli med i gjengen vår?

