Academicum söker partners
Academicum är ett avknoppningsföretag från Uppsala universitet och erbjuder
karriärtjänster för akademiker. Academicum har idag verksamhet i Uppsala, Umeå,
Malmö, Stockholm och Eskilstuna.

Akademikerspåret Korta Vägen
Korta Vägen är ett arbetsmarknadsprogram för utlandsfödda akademiker (främst
nyanlända). I Korta Vägen ingår bl a praktik. Praktiken är 1-4 månader lång och bestäms
individuellt med varje arbetsplats. Deltagaren är försäkrad via programmet och får
också ersättning genom programmet. Det finns alltså inga kostnader för praktikplatsen
och inte någon förpliktelse att anställa.
Praktiken gör nytta! Ungefär 70 procent av deltagarna i Korta Vägen har ett jobb 3
månader efter programmets slut, antingen på praktikplatsen eller på ett annat företag.
Det är alltså ett mycket lyckat program för integration och för kompetensförsörjning.
Academicum levererar Korta Vägen i samarbete med Uppsala universitet och SLU
(Sveriges Lantbruksuniversitet) på uppdrag av Arbetsförmedlingen.

Nu söker vi partners!

Vi söker nu partners för att kunna ge deltagande akademiker en så bra praktik som
möjligt och en bra ingång in i arbetslivet. Så här går det till:
Innan en utbildning börjar skickar vi en förfrågan till företagets kontaktperson. Vi frågar
då om det finns särskilda kompetenser som företaget söker. Vi mailar sedan CV på
personer som matchar. Om en kompetens är intressant för företaget, går processen
vidare med intervju.
Dessutom: När en utbildning börjar skickar vi en sammanställning över samtliga
personer/kompetenser som startat programmet. Vi kallar sammanställningen
Kompetenslistan. I listan sorteras kompetenserna under särskilda rubriker: juridik, IT,
arkitekter och bygg, lärare etc. Om en kompetens verkar intressant mailar företaget till
oss och vi skickar kandidatens CV.
Att vara partner innebär ingen förpliktelse, utan är endast en möjlighet för företaget att
hjälpa deltagarna i Korta Vägen och samtidigt få tillgång till kompetens. Partnerskapet
öppnar dörren till framtidens kompetensförsörjning på ett enkelt sätt.
Intresserad?
Kontakta oss!
info@academicum.se 018 - 15 72 09
Om ni vill ha mer information kommer vi gärna på ett möte!

