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Akademikertrainee får en ny skepnad 
under 2014. Den förberedande 
utbildningen som tidigare varit två 
veckor lång blir nu fem veckor där 
CV- och intervjuträning varvas med 
föreläsningar inom kommunikation 
och arbetsrätt. 

Är du intresserad av Akademikertrainee? 
Läs mer på vår hemsida och kontakta din 
handläggare på Arbetsförmedlingen! 
Akademikertrainee erbjuder vi i 
Uppsala, Eskilstuna och Västerås och i 
augusti - september är det dags för nya 
starter. 

Kanske ses vi på någon av dem?

AkAdemikertrAinee

http://www.facebook.
com/pages/Academi-
cum/361550043878016

Besök vår Facebook-sida!

NYHETSBREV

drottninggatan 4
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info@academicum.se
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Korta vägen, vårt program som vänder sig 
till nyanlända akademiker, är nu inne på 
sin sjunde omgång i Uppsala och sin sjätte 
omgång i Eskilstuna respektive Västerås. 
Den 22 september är det nya kursstarter på 
samtliga orter.

Korta vägen är ett sätt för nyanlända 
akademiker att komma ut i arbetslivet. Visste 
du att det i snitt kan ta upp till sju år för en 
nyanländ att komma ut på arbetsmarknaden 
i Sverige? Tack vare Korta vägen kan 
denna långa väg förkortas avsevärt och 
med hjälp av undervisning i svenska och 
en arbetsplatsförlagd praktik ges våra 
deltagare en större chans att konkurrera 
om arbetsplatserna. Alla våra deltagare i 
Korta vägen är akademiker och har kommit 
till Sverige i hopp om att finna ett jobb 
som matchar deras kompetens. Eftersom 
Korta vägen-praktiken alltid är förlagd på 
en arbetsplats som matchar deltagarens 
kompetens ökar chanserna till att hitta ett 

kvalificerat jobb.

Anmäl dig genom din handläggare på 
Arbetsförmedlingen! Läs mer om programmet på 
vår hemsida!

kortA vägen

mikael persson
VD, academicum

Efter en härlig sommar tar vi på Academicum nya tag i höst och glädjs åt att
samtliga deltagare på Korta Vägen 6 i Uppsala har fått praktikplats. Glädjande är 
också att 33 % av deltagarna från Korta Vägen fått arbete och att 47 % fått hjälp 
av oss  att gå vidare till  kompetterande studier & aktiviteter - helt i enlighet med 
målen för Korta Vägen. Vi hoppas nu på samma resultat för de pågående
omgångarna i Västerås, Eskilstuna och Uppsala. 
Vi på Academicum önskar er en skön start på hösten!
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         nder hösten och våren har vi arbetat med vårt 
filmprojekt: Fem företagare – fem skills. 
Nu är filmerna klara och kortversionerna går att se på 
Academicums Youtube-kanal! 
Klicka här för att se kortversionerna! För att se hela 
filmerna planerar vi att ha en visning i höst! Håll dig 
uppdaterad på Facebook eller maila och fråga oss!

OM PROJEKTET: Academicum och UUAB 
startade under 2013 upp projektet ”Skills” som sedan 
utvecklade sig till intervjuserien ”Fem företagare – fem 
skills”. Fem företagare intervjuades om vilka skills 
(egenskaper) de hade haft särskild nytta av i sitt 
arbetsliv. Intervjuerna utfördes av Anders Lövgren (DI) 
samt Stig-Björn Ljunggren. Rolf Wrangnert var 
producent och de fem företagarna var Sara Thorslund 
(Gradientech AB), Martin Rogberg (IPF), 
Marianne Hansson (Atlas Antibodies AB), 
Lena Söderström (Senzime AB) och Bo Qwarnström 
(OssDsign). Deltagarna intervjuades både i 
Academicums lokaler och i en bil där 
Stig-Björn Ljunggren bjöd deltagarna på en tur i Uppsala 
tillsammans med intressanta frågor.

Skills-filmerna är klara!  U

  

Praktik som har gett 
jobb!

Läs om Veckans Örebroare 
Thao Vuong Bengtsson 

som gick vårt 
Akademikertrainee-program vilket 

sedan ledde till jobb!

Thao vill nu arbeta för att skapa ett 
hållbart samhälle.

Läs artikeln här!

https://www.youtube.com/channel/UClMYCTR7YLhwCvzQi-jsblA
http://na.se/stadsliv/1.2594035-thao-vill-att-vi-ska-fa-leva-ett-gott-liv


Bemanning
Nu har vi börjat ordentligt med Academicum bemanning. Tack vare bemanningslösningen är det 
möjligt för våra deltagare att fortsätta arbeta på sin traineeplats även efter att traineeperioden är 
slut. 

Kanske har inte företaget möjlighet att anställa för tillfället men kompetensen behövs och 
deltagaren har kommit in i sina arbetsuppgifter ordentligt. Tack vare bemanningslösningen kan 
då Academicum träffa ett bemanningsavtal med deltagaren och företaget. Academicum anställer 
deltagaren och betalar ut lön till denne. Sedan träffar Academicum ett avtal med företaget som 
betalar ett bestämt belopp per månad.

Denna möjlighet gäller våra deltagare som går programmen Korta vägen och Akademikertrainee 
där också företaget har uttryckt intresse av en bemanningslösning. Även företag som inte tagit 
emot en trainee kan självklart ta del av denna tjänst.

Våra kompetenser finns inom en rad områden; IT, juridik, Life Science, ekonomi & finans, 
humaniora, teknik med mera. Alla våra deltagare är akademiker.

Läs mer om Academicum bemanning här:
http://academicum.se/arbetsgivare/bemanning/

Eller ring Mikael Persson, VD på Academicum, på telefonnummer: 072 22 22 548!

Academicums projektledare
UPPSALA Akademikertrainee + Korta vägen: Tomas Karlsson, tomas.karlsson@academicum.se
VÄSTERÅS Akademikertrainee + Korta vägen: Ewa Karlsson, ewa.karlsson@academicum.se
ESKILSTUNA Akademiketrainee + Korta vägen: Malin Lindström, malin.lindstrom@academicum.se

Öppet hus i Eskilstuna
Våra deltagare i Korta Vägen intervjuades i 
Eskilstunakuriren i samband med Öppet hus. 
Se ett filmklipp från händelsen och läs artikeln 
om våra båda program Korta Vägen och 
Akademikertrainee. 

Malin Lindström, projektledare för Eskilstuna 
samt Mikael Persson, VD Academicum, berättar. 

Läs artikeln här!

Ny medarbetare
Vi välkomnar denna månad en 
ny medarbetare till Academicum, 
nämligen Ida Karlsson, 
projektkoordinator, som bl a
kommer att arbeta med 
fakturering, bemanning, 
kompetenslistan och hemsidan. 
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