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Kompetenslistan
- Malmö 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!
Waileth Persson, waileth.persson@academicum.se, 070 790 56 85
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. Musikartist- som vill vidga sitt nätverk inför framtiden. Duktig på skådespeleri,
dans och sång.
2. Badvärd / erfarenhet av att arbeta med människor med funktionsnedsättning
inom både inomhusbad och utomhusbad.
3. Skådespelare utbildad på Teaterhögskolan i Malmö, alltid på jakt efter nya
uppdrag och extrajobb mellan jobb. Kompetens inom presentationsteknik,
auditions, film, teater och etik.

4. Modedesigner med gedigen portfolio, har arbetat i Italien, Spanien och i Sverige.
Damkläder som sin specialitet. Talar flera språk som persiska, svenska, engelska
och spanska.
5. Biokemist, analytisk och engagerad med erfarenhet av DNA/RNA, PCR och
elektrofores. Intresserad av att starta sin karriär som laboratorieassistent.
Behärskar språk som norska, svenska och engelska.
6. Samhällsplanerare med fascination av platsens identitet. Goda kunskaper i In
design, Photoshop, Android, IOS och ARGIS. Intresserad av hälsa och brinner för
utveckling av städer, människors beteende och våra val av platser.
7. Landskapsingenjör med lång praktisk erfarenhet och utbildning. 10 års
erfarenhet av att arbeta som driftledare, enhetschef. Driven, engagerad,
ansvarstagande och full av humor.
8. Pedagogisk resurs. Beteendevetare med kompetens inom skolans värld. Vill
gärna stötta upp med ex. gymnasiearbete, assisterande till lärare eller
elevassistent.
9. Civilekonom & Gymnasielärare, 20 års erfarenhet av att arbeta som pedagog
med inriktning juridik och ekonomi.
10. Journalist med spetskompetens inom rättsjuridik och en språkvårdskomet av
hög rang. Lång erfarenhet inom Media- och tidningsvärlden.
11. Internationell miljöingenjör inom vatten och avfall, PHD och har arbetat på
universitet i Jordanien, Sverige och USA. Söker idag uppdrag inom den statliga,
kommunala och privata sektorn.
12. Internationell och driven marknadskommunikatör med spetskompetens
inom marknad, kommunikation och affärsutveckling. Talar flera språk: norska,
svenska, engelska och grekiska.
13. Geolog med stort intresse att för att börja sin yrkeskarriär med praktik.
Framförallt inom förorenad mark, hydrogeologi, infrastruktur.
14. Civilekonom & marknadskoordinator med stort intresse för konsumtion,
livsmedel och hälsa, vass på att analysera, koordinera och marknadsföra ett
företags produkter på bästa sätt.
15. Konstvetare, med inriktning arkeologi som drömmer om att få arbeta på
museum. Har ett skarpt öga, otroligt noggrann och hög kompetens inom området.
16. Filmare med lång erfarenhet av att arbeta med olika projekt i världen. Alltid på
jakt efter nya uppdrag. Erfarenhet av ledning och organisation, utbildning samt
rekrytering. Mellan sina olika filmprojekt finns alltid intresse för att gå in och
arbeta som lärare på gymnasial nivå, samt utbildning inom film.

17. Forskare inom biomedicin, PHD med lång erfarenhet av att leda och driva olika
forskningsprojekt. Har patent på 2 uppfinningar, b.la. på ”blodbaserad
biomarkör” används för att upptäcka autism på ett tidigt stadium. Deltagit i
många internationella konferenser. Intresserad av att arbeta på universitet eller
inom den privata marknaden.
18. Matematiker med stort intresse av spelutveckling, skapat många egna spel på
sin fritid. Letar idag efter ett ingångsjobb för att starta sin karriär, gärna på
spelbolag eller andra branscher där hans stora intresse för matematik kan
komma till sin rätt.
19. Skribent och administratör med erfarenhet att driva och redigera tidning. Har
en analytisk och noggrann ådra. Ser fram emot att finna ett halvtidsjobb på
skolor, förlag eller tidning. Vill kombinera med studier på halvfart.
20. Matematiker ifrån Iran som vill arbeta som resurslärare på grundskola och
gymnasial nivå. Stor pedagogisk ådra och van vid att arbeta med olika
nationaliteter. Startar gärna med en praktik.
21. Ljudtekniker med egen studio, stort intresse för musik och brinner för att skapa
egna produktioner. Är intresserad av att bygga sin karriär där ljudinspelningar
men även film ligger som fokus.
22. Gymnasielärare i svenska och historia. Bred erfarenhet av att arbeta med olika
elever i olika åldrar, även vuxna. Saknar examen, håller på med sin C-uppsats i
historia som saknas för att få ut sin lärarlegitimation.
23. Studie- & yrkesvägledare med stort intresse av att arbeta inom sociala arenor
med samtal och stöd för människor med extra behov. Ödmjuk och öppen för olika
vägar till arbete, som ett första steg går det bra med praktik.
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