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Korta vägen
Ett samarbete mellan Academicum, Uppsala universitet, Arbetsförmedlingen, KTH
samt företag, organisationer och myndigheter.

Vi söker praktikplatser för akademiker!

Korta vägen
Korta vägen är ett 26 veckor (cirka 6 månader) långt utbildningsprogram för nyanlända akademiker.
Under de inledande 3 månaderna sker utbildning i språk och svenskt samhälle med mera och
därefter skall deltagarna få praktik. Praktiken sker på en arbetsplats som kan erbjuda uppgifter
som matchar akademikerns kompetens samt handledning. Praktiken är kostnadsfri för
arbetsplatsen. Under praktiken får deltagarna kontakt med ”sitt yrke” i Sverige och får viktiga
kunskaper och kontakter. Resultaten i Korta vägen är goda: många av de som följer programmet
anställs och för samtliga är det en rejäl nystart! Praktiken pågår under cirka 3 månader.

Vilka kompetenser behövs på Din arbetsplats?
Läs vår kompetenslista och se vilka profiler som är tillgängliga just nu. Kompetenslistan
uppdateras varje månad. Om du är intresserad av att veta mer eller titta på ett eller flera CV,
kontakta gärna mig!
Ida Butler, Academicum, Samordnare
0725 75 65 25, ida.butler@academicum.se, http://academicum.se/kortavagen/

Kompetenser – januari 2018
Kompetenslistan är indelad efter bransch och ort (UPPSALA, SOLNA, VÄSTERÅS, ESKILSTUNA
och NYKÖPING). Om du inte hittar den kompetens du söker under rätt ort så titta gärna på andra
orter då flera av våra deltagare kan pendla.

Våra aktuella områden är:
Bygg/Arkitektur – Juridik – Ekonomi – Administration/HR –
Information/Kommunikation – Utbildning/Kultur/Design – IT/Teknik/Miljö –
Life Science –
Samhälle/Social omsorg/Teologi – Kropp/Hälsa

Bygg/Arkitektur
SOLNA
1. Civilingenjör i arkitekturteknik/stads- och regionplanering/arkitektonisk design

VÄSTERÅS
2. Civilingenjör inr. konstruktion

ESKILSTUNA
3. Arkitekt

Juridik
UPPSALA
4. Jurist inr. allmän juridik

SOLNA
5. Jurist inr. förvaltningsjuridik och administration

VÄSTERÅS
6. Jurist inr. immaterialrätt

ESKILSTUNA
7. Affärsjurist

Ekonomi
UPPSALA
8. Ekonom inr. företagsekonomi och management
9. Ekonom inr. treasury
10. Företagsekonom inr. management inom turismsektorn
11. Företagsekonom inr. administration
12. Företagsekonom inr. internationella verksamheter

SOLNA
13. Ekonom
14. Ekonom inr. företagsekonomi och finans
15. Ekonom inr. bank och finans
16. Ekonom inr. redovisning och revision
17. Ekonom inr. internationell ekonomi och handel

18. Ekonom inr. revision och finans
19. Företagsekonom inr. management och IT
20. Företagsekonom
21. Internrevisor

VÄSTERÅS
22. Ekonom inr. management och försäljning
23. Ekonom inr. redovisning och revision
24. Ekonom inr. administration och redovisning
25. Företagsekonom inr. revision och bokföring
26. Företagsekonom inr. revision och bokföring
27. Företagsekonom
28. Företagsekonom
29. Företagsekonom

ESKILSTUNA
30. Affärsekonom
31. Ekonom
32. Ekonom inr. redovisning
33. Ekonom inr. bokföring

Administration/HR
SOLNA
34. Administratör inr. sjukhusadministration
35. Personalvetare
36. Mikrobiolog och hälsoadministratör

Information/Kommunikation
UPPSALA
37. Föreläsare och kursutvecklare inom media och kommunikation

SOLNA
38. Journalist
39. Journalist och kommunikatör
40. Media- och kommunikationsvetare

ESKILSTUNA
41. Lingvistiker

Utbildning/Kultur/Design
UPPSALA
42. Entreprenör inom utomhuspedagogik och logi
43. Projektledare inom humaniora
44. Sinolog

SOLNA
45. Projektledare inom turism och event
46. Språkvetare inr. spanska och franska

VÄSTERÅS
47. Grafisk designer
48. Grafisk designer
49. Statistiker inr. utbildning och utveckling
7.

NYKÖPING
50. Pedagog

ESKILSTUNA
51. Lärare inr. matematik/arabiska

IT/Teknik/Miljö
UPPSALA
52. Biolog med magister i bevarande av vatten- och markmiljöer
53. Civilingenjör inr. elektroteknik och elkraftsteknik
54. Doktor i miljövetenskap
55. Doktor i fysik inr. elektrokroma smarta fönster
56. Eltekniker och matematiklärare
57. Systemvetare inr. AI

SOLNA
58. Civilingenjör inr. geodesi och kartografi
59. Elektronikingenjör
60. Högskoleingenjör inr. elektroteknik och telekommunikation
61. Högskoleingenjör inr. maskinteknik med tyngdpunkt på flygteknik
62. IT-tekniker
63. Matematiker och kryptolog

NYKÖPING
64. Matematiker/Matematiklärare

VÄSTERÅS
65. Civilingenjör i datateknik inr. programmering
66. Dataingenjör
67. Informatik- och kommunikationstekniker
68. Maskintekniker

ESKILSTUNA
69. Elektronikingenjör

Life Science
UPPSALA
70. Doktor i biofysik
71. Doktor i biomedicin
72. Geolog och veterinärassistent

SOLNA
73. Bioinformatiker

NYKÖPING
74. Geolog inr. petroleum
75. Livsmedelsingenjör
76. Receptarie

VÄSTERÅS
77. Civilingenjör inr. geologi
78. Doktor inr. seismologi

ESKILSTUNA
79. Apotekare

80. Veterinär

Samhälle/Social omsorg/Teologi
SOLNA
81. Psykolog inr. administration

VÄSTERÅS
82. Socionom

Kropp/Hälsa
SOLNA
83. Biomedicinsk analytiker

NYKÖPING
84. Sjuksköterska
85. Tandtekniker

Kompetensänglarna – för disputerade
Vi har ett annat projekt som heter Kompetensänglarna, där vi hjälper disputerade till jobb.
Nedan är de tre kompetenser som finns aktuella just nu.
Skulle någon av dessa passa för er verksamhet?
1. Farmacie doktor och utbildad civilingenjör i kemiteknik. Har erfarenheter av att planera och
utföra projekt inom satta tidsramar, både internt och med externa medarbetare med annan
expertis.
2. Biolog med doktorsexamen i medicinsk vetenskap. Erfarenhet av arbete som forskarassistent
inom cancerforskningen.
3. Filosofie doktor i företagsekonomi med erfarenhet av arbete som lektor på kandidatprogrammet.
Även erfarenhet av affärsplanering, budget och redovisning mm.
Hör av dig till ida.butler@academicum.se om du vill se CV.

