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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 – juni 2016
Kompetenslistan är indelad efter bransch och ort (UPPSALA, SOLNA, VÄSTERÅS och
ESKILSTUNA ). Om du inte hittar den kompetens du söker under rätt ort så titta gärna på andra
orter då flera av våra deltagare kan pendla. Om du helt saknar en kompetens - kontakta mig ändå!
Vi kan ha fler kompetenser än de som står på listan.

Klicka på ett specifikt kompetensområde nedan
för att gå direkt till denna kategori
Bygg/Arkitektur – Juridik – Ekonomi – Administration/HR –
Information/Kommunikation – Utbildning/Kultur/Design – IT/Teknik/Miljö – Life
Science – Hälsa

Bygg/Arkitektur
SOLNA
1. Inredningsarkitekt

UPPSALA
2. Arkitekt
3. Arkitekt
4. Arkitekt
5. Byggnadstekniker inr. autoCAD

VÄSTERÅS
6. Arkitekt inr. stadsplanering
7. Byggnadsingenjör
8. Civilingenjör inr. bygg
9. Inredningsdesigner inr. produktion + turism

Juridik
SOLNA
10. Jurist inr. civilrätt
11. Jurist/Statsvetare inr. internationell skatterätt

UPPSALA
12. Jurist inr. civilrätt, offentlig rätt och företagsjuridik
13. Jurist + journalist

ESKILSTUNA
14. Jurist inr. brottmål
15. Jurist inr. civilrätt

Ekonomi
SOLNA
15. Ekonom inr. bank och försäkring
16. Ekonom inr. företagsekonomi
17. Ekonom inr. företagsekonomi

18. Ekonom inr. logistik och transport
19. Ekonom inr. internationell ekonomi
20. Ekonom inr. marknadsföring och redovisning
21. Ekonom inr. PR, kommunikation och marknadsföring
22. Ekonom inr. redovisning, ekonomistyrning och management
23. Ekonom inr. redovisning och revision
24. Ekonom inr. management och marknadsföring
25. Ekonom inr. redovisning och ekonomistyrning
26. Företagsekonom inr. redovisning
27. Företagsekonom inr. redovisning och revision
28. Företagsekonom inr. redovisning och revision
29. Företagsekonom inr. management
30. Företagsekonom inr. internationell handel och tullagsstiftning
31. Företagsekonom inr. revision och HR
32. Nationalekonom inr. på företagsekonomi och redovisning
33. Redovisningsekonom

UPPSALA
34. Ekonom inr. redovisning
35. Ekonom inr. redovisning
36. Ekonom inr. affärssystem
37. Företagsekonom inr. marknadsföring
38. Företagsekonom inr. internationella relationer och konflikthantering
39. Företagsekonom inr. redovisning och revision
40. Företagsekonom inr. marknadsföring och SAP
41. Företagsekonom inr. den agrara sektorn

VÄSTERÅS
42. Ekonom inr. HR
43. Ekonom inr. administration
44. Ekonom inr. nationalekonomi och ekonomistyrning
45. Ekonom inr. bank och finans
46. Ekonom inr. finans, bank och försäkringar
47. Företagsekonom
48. Företagsekonom inr. IT och administration

ESKILSTUNA
49. Företagsekonom inr. redovisning

Administration/HR
SOLNA
50. Administratör inr. offentlig förvaltning

VÄSTERÅS
51. Administratör inr. orderadministration
52. Administratör inr. projektledning
53. Hotelladministratör

Information/Kommunikation
SOLNA
54. Sportjournalist inr. fotboll

UPPSALA
55. PR/Marknadsförare inr. event
56. Marknadsförare inr. digital och online media

Utbildning/Kultur/Design
SOLNA
57. Litteraturvetare inr. engelska och pedagogik
58. Litteraturvetare inr. engelska och lingvistik
59. Språklärare inr. arabisk litteratur

UPPSALA
60. Lektor i turkiska språk
61. Teolog inr. pedagogik

VÄSTERÅS
62. Bibliotekarie
63. Förskolelärare
64. Lärare inr. engelska
65. Lärare inr. arabiska
66. Lärare inr. matematik
67. Lärare inr. matematik

IT/Teknik/Miljö
SOLNA
68. Agronom inr. mark och växter samt växtodling
69. Civilingenjör inr. livsmedelsteknik
70. Civilingenjör inr. väg- och vattenbyggnad
71. Fysiker inr. geofysik
72. Ingenjör inr. programmering och systemanalys
73. Ingenjör inom elektronik och kommunikation
74. IT-ingenjör inr. nätverksteknik
75. Maskiningenjör inr. processer och produkter
76. Mjukvaruutvecklare

UPPSALA
77. Agronom inr. växtskydd och växtpatologi
78. Botaniker inr. mikrobiologi
79. Civilingenjör inr. väg- och vattenbyggnad
80. Elektronikingenjör inr. energi
81. Husdjursagronom
82. Kommunikationsingenjör inr. IT-utveckling
83. Logistiker
84. Maskintekniker inr. industriell design
85. Mjukvaruingenjör
86. Projektledare inr. maskinteknik

VÄSTERÅS---’
87. Civilingenjör inr. kemiteknik och textilteknik
88. Civilingenjör inr. vatten
89. Datavetare inr. informationssystem
90. Datalingvistiker inr. HR och strategiskt ledarskap
91. Datavetare inr. intelligenta inbyggda system
92. Jordbruksassistent inr. husdjur

ESKILSTUNA
93. Civilingenjör inr. industriell ekonomi
94. Elingenjör inr. drift och underhåll
95. Högskoleingenjör inr. industriell teknologi
96. Ingenjör inr. elteknik och pedagogik

Life Science
SOLNA
97. Apotekare
98. Biolog inr. biofysik
99. Kemiingenjör inr. process och produktion
100. Mikrobiolog inr. medicinskt laboratoriearbete

UPPSALA
101. Biokemist inr. analytisk kemi
102. Forskare inr. molekylärbiologi, biokemi och cellbiologi
103. Kemist inr. pedagogik

VÄSTERÅS
104. Apotekare inr. administration + italiensk litteratur
105. Biolog inr. pedagogik
106. Kemist inr. oorganisk kemi, organisk kemi, fysikalisk kemi och analytisk kemi
107. Mikrobiolog/Biokemist

ESKILSTUNA
108. Biolog inr. pedagogik

Hälsa
SOLNA
109. Läkare inr. allmänmedicin + juridik
110. Läkare inr. allmänmedicin
111. Nutritionist inr. kostrådgivning

ESKILSTUNA
112. Tandläkare

