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Akademikertrainee är ett högoktanigt 
program för akademiker. Programmet 
har funnits sedan 2010 och nästan 
tusen akademiker har följt programmet. 
Akademikertrainee har två delar; en 
första del som kan beskrivas som en 
managementutbildning med ämnen 
som projektledning, förhandlingsteknik, 
retorik, företagsekonomi, m.m. Under 
tiden som utbildningen pågår söker 
varje deltagares personliga agent 
efter en traineeplats som matchar 
deltagarens önskemål och kompetens. 
Programmet är effektivt och ungefär 
70% av deltagarna har fått jobb efter 
utbildningen.

Akademikertrainee levererades 2010-
2013 nationellt med flest deltagare från 
Uppsala, Stockholm, Göteborg, Malmö 
samt Lund. 2014 har Akademikertrainee 
levererats i Uppsala, Västerås samt 

Eskilstuna.

AkAdemikertrAinee

Besök vår Facebook-sida:

“
NYHETSBREV

drottninggatan 4
t 018-15 72 09

info@academicum.se
www.academicum.se

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. 

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

”
100% är svårt att slå, men det är faktiskt vad Academicum lyckats uppnå på 
Korta vägen i Uppsala vad gäller funna praktikplatser. Samtliga deltagare från 
2012 till 2014 har fått en praktikplats som matchar deras kompetens. Nu 
fortsätter praktiksökandet och Korta vägen i Nya korta vägen som startar 2015.

mikael persson
VD, Academicum

https://www.facebook.com/pages/Academicum/361550043878016


 

Korta vägen på

utflykt
Fredagen den 17:e oktober var deltagarna 
i Korta vägen i Uppsala på utflykt. De fick 
en guidad tur genom skogen av upplands-
experten Katja Jahn. Det grillades korv och 

njöts i allmänhet av den härliga höstdagen vid 
vattnet. Det blev ett lyckat inslag som vi gärna 
ser på programmet vid framtida kursstarter.

I september hade vi gruppstarter i både Akademiker-
trainee och Korta vägen på alla våra orter. Det blev en in-
tensiv start på hösten, men samtidigt ack så roligt! Nu har 
de förberedande utbildningarna snart avklarats och det är 

dags för praktik.

Många har redan praktikplatsen klar för sig, men det finns 
även de deltagare som fortfarande är på jakt efter en

arbetsplats att göra praktik på.

Sitter du på något tips?
Hör av dig till Ida Karlsson på:

ida.karlsson@academicum.se
Länk till KOMPETENSLISTA.

Gruppstarter under 
hösten

http://academicum.se/wp-content/uploads/2013/03/Kompetenslistan-nov.pdf


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/

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

Upphandlingar
Hösten 2014 har varit rekordartad för

Academicum med rekord i både antalet deltagare 
i Korta vägen och i Akademikertrainee. Glädjande 
har Academicum vunnit två nya upphandlingar av 
Korta vägen; en i Uppsala samt en i Västerås. Det 
kommer ge Academicum fortsatta möjligheter att 

bistå akademiker i minst fyra år till!

Nacka
 Nytt och intressant är att

Academicum anlitats av Nacka 
kommun som s.k. “jobbexpert”. 

Nacka kommun kommer erbjuda 
arbetssökande hjälp från två och 

upp till tolv månader.

http://academicum.se/arbetsgivare/bemanning/
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