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Vi söker praktikplatser för akademiker!
•
•
•

Praktikperiodens längd: Flexibel (ofta ca 2-3 månader)
Kostnadsfritt för arbetsplatsen
Möjlighet till rekrytering och en viktig erfarenhet!

Academicum erbjuder i samarbete med Arbetsförmedlingen och projektet Stöd och
matchning, möjlighet för arbetsplatser att ta emot en praktikant.
Vilka kompetenser behövs på Din arbetsplats?
Läs vår kompetenslista och se vilka profiler som är tillgängliga just nu. Kompetenslistan
uppdateras cirka var tredje månad. Om du är intresserad av att veta mer eller titta på ett
eller flera CV, kontakta gärna oss!
Helen Curry, Academicum, helen.curry@academicum.se, 070-240 37 37
Resultaten i våra praktikprogram är goda: många av de som följer programmet anställs
och för samtliga är det en rejäl nystart!
Kompetenser i mars 2019
1. 3D-designer. Utbildad i bildproduktion med inriktning på 3D. Söker praktik inom
3D för att få mer praktisk erfarenhet.
2. Bioinformatiker med tidigare bakgrund inom elektronik. Kunskaper i
programmering. Många års erfarenhet av design, processutveckling och testning.
Goda kunskaper i programspråk kombinerat med bioinformatik.
3. Samhällsvetare med stort intresse för energi- och klimatfrågor. Självständig
och analytiskt lagd med styrkor inom analys, kommunikation, research,
organisation och stor vana av att leverera resultat inom givna tidsramar.
4. Biolog specialinriktad på limnologi med inriktning miljö och ekologi.
Intresserad av vattenfrågor ur ett miljöperspektiv.

5. Företagsekonom med inriktning på marknadsföring som administration.
Lång erfarenhet från både Bangladesh och Sverige. Senast från IBM som
marknadsassistent. Mycket goda engelskkunskaper men har behov av att öva upp
sin svenska.
6. Jurist med inriktning offentlig rätt. Doktorerat i internationell rätt med fokus
internationella organisationer.
7. Civilekonom med inriktning försäljning och marknadsföring. Erfarenhet av
från telekom, bank i Syrien och senast Comviq i Sverige. Pratar bra engelska men
behöver öva upp sin svenska.
8. Civilingenjör i Kemiteknik med fysikinriktning. Specialkompetens inom
strömningsberäkningar. Nyexaminerad.
9. Kulturgeograf med inriktning arkitekturhistoria. Intresserad av bostadsfrågor.
10. Kommunikatör med inriktning ljudproduktion. Erfarenhet från
webbkommunikation och radio och TV. Älskar bild och text.
Vi har också deltagare som inte är berättigade till praktik, men har där möjlighet
till subvention från Arbetsförmedlingen, vid en anställning.
1. Erfaren marknads- och försäljningschef med erfarenhet av bl a
verksamhetsledningssystem och compliancefrågor. Kan fungera som en senior
adviser och kan också anställas för kortare uppdrag.
2. Arbetsterapeut med lång erfarenhet från både offentlig och privat sektor.
Specialinriktad på smärt- och stressproblematik.
3. Spelutvecklare inom programmering, design och grafik. Erfaren inom
branschen. Specialiserad inom Gameplay, Shaders och verktyg.
Kontakt: Helen Curry, Academicum, helen.curry@academicum.se, 070-240 37 37

