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Kompetenslistan
- Göteborg Maj 2019

Har ni behov av att rekrytera?

Academicum samarbetar med Arbetsförmedlingen i projektet Stöd och matchning. Vi
har deltagare i programmet som söker anställning, i vissa fall även praktik.
●
●
●

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

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! lotta.nissbrandt@academicum.se, 076-101 54 93
Resultaten i våra praktikprogram är goda: många av de som följer programmet anställs
och för samtliga är det en rejäl nystart!
Kompetenser i maj 2019
1. Grafisk designer som har kompletterat sina kunskaper inom digitalt Cross-media.
Har erfarenhet av att jobba med bla Photoshop, Indesign och Illustrator som
verktyg. Har designat trycksaker, varit content editor och utvecklat webbsidor i
bla Wordpress. Jobbar just nu med att bygga upp en ny hemsida i HTML och CSS
åt ett företag. Kan arbeta som Originalare eller AD-assistent.
2. Etnolog med inriktning kulturarv. Har erfarenhet av fältstudier, kvalitativa
intervjuer och rapportsammanställningar. Är publicerad författare och har
arbetat som redaktör för en antologi om Nya Lödöse och Gamlestaden. Skriver i
nuläget synopsis för masterarbete i etnologi och söker arbete inom
kulturarvssektorn.
3. Erfaren analytisk kemiingenjör med erfarenhet av att utbilda på universitetsnivå.
Kompetent problemlösare med god teknisk förmåga. Har målet inställt på jobb
inom industrin, främst inom laboratorieverksamhet.

4. Kemiingenjör med lång erfarenhet av processtyrning och kvalitetskontroll. Har
arbetat som laboratoriechef i Eritrea. Har goda kunskaper i engelska och bra
kommunikation på svenska. Utbildad i Sustainable energy supply.
5. Doktor inom molekylär- och cellbiologi, med mer än 10 års arbetslivserfarenhet
inom vetenskaplig forskning och undervisning. Professionell och ansvarsfull. Har
stor erfarenhet av att hantera och utföra laboratoriearbete: erfarenhet av
molekylär genetik, biokemi, bioinformatik, mikroskopi och bildbehandling,
analys av data samt vetenskapligt skrivande.
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