Kompetenslista december
2020

Academicum är ett avknoppningsbolag från Uppsala universitet med syftet att fungera
som en bro mellan utbildning och arbetsliv. I samarbete med Arbetsförmedlingen har vi
programmen Korta vägen och Stöd och matchning, där vi söker samarbetspartners för:

Praktik • Mentorskap • Företagsbesök
Vi kan också anlitas för rekryteringsuppdrag och bemanningsupplägg (personaluthyrning).
Academicum är av Almega auktoriserat bemanningsföretag.
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AKADEMIKERSPÅRET KORTA VÄGEN
Ett samarbete mellan Academicum, SLU, Uppsala universitet, Arbetsförmedlingen,
samt företag, organisationer och myndigheter.

Vi söker praktikplatser för akademiker!
Akademikerspåret Korta vägen
Korta vägen är ett cirka 6 månader långt utbildningsprogram för utlandsfödda och nyanlända
akademiker. Under de inledande ca 2 månaderna sker utbildning i svensk arbetsmarknad,
fackspråk med mera. Utbildningen avslutas med praktik på en arbetsplats som kan erbjuda
arbetsuppgifter 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
cirka 3 månader och har flexibelt startdatum.

Vilka kompetenser behövs på Din arbetsplats?
På kompetenslistan kan du se vilka profiler som är tillgängliga just nu.
Kompetenslistan uppdateras var tredje månad. När du funnit en eller flera intressanta
profiler, skicka ett mail och beställ CV till:

kompetenslistan@academicum.se
http://academicum.se/kortavagen/
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Kompetenser – december 2020
Kompetenslistan är indelad efter bransch och ort (STOCKHOLM, UPPSALA, 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.

Våra aktuella områden är:
Ekonomi - Administration/HR - Logistik – Utbildning – ITKommunikation/marknadsföring – Samhällsvetenskap - Bygg/Arkitektur - Teknik
– Medicin/hälsoinformation – Naturvetenskap - Juridik - Miljö
Ekonomi:
STOCKHOLM
1. Kandidatexamen i företagsekonomi,
erfarenhet av projektarbete.
2. Kandidatexamen i företagsekonomi, erf
inom produktion och eget företag.
3. Kandidatexamen i företagsekonomi, erf
inom administration och servicetjänster.
4. Masterexamen i företagsekonomi,
examen inom handel med inriktning på
redovisning och ekonomistyrning, erf
inom bokföring.
5. Kandidatexamen i företagsekonomi med
inriktning på bank och försäkring, erf som
ekonomiassistent.
6. Kandidatexamen i ekonomi med inriktning
på företagsekonomi, erf av skattearbete.
7. Magisterexamen inom organisations
management, erf inom event.
8. Magisterexamen i Business Management,
erf inom HR och administration.
9. Kandidatexamen i företagsekonomi, erf
inom reklam och serviceyrken.
10. Kandidatexamen inom offentlig
förvaltning, erf som ekonomiassistent.
11. Kandidatexamen i företagsekonomi, erf
som koordinator och administrator.
12. Kanidatexamen i företagsekonomi,
språkvetenskap och internationell handel.
Erf som tolk och telefonkonsult.

13. Masterexamen i ekonomi med inriktning
på redovisning och
företagsekonomistyrning,
kandidatexamen i redovisning, erf som
revisor.
14. Masterexamen i finans, erf inom
kundservice och administration.
15. Univeristetsutbildning inom
företagsekonomi, erf inom projektledning
och rådgivning.
16. Kandidatexamen inom företags- och
nationalekonomi, inriktning på
administration och datainsamling.
17. Magisterexamen i företagsekonomi med
inriktning på HR, erf inom rekrytering.
18. Masterexamen inom företagsekonomi,
utbildning och erf som ekonomiassistent.
19. Kandidatexamen i ekonomi och
marknadsföring, erf inom bank och
markandsföring.
20. Kandidatexamen i företagsekonomi, erf
inom bokföring, lön och fakturering.
21. Kandidatexamen inom företagsekonomi
med inriktning på management, erf som
analytiker och projekstyrning.
22. Masterexamen i företagsekonomi,
erfarenhet inom redovisning och inköp.
23. Kandidatexamen i företagsekonomi,
inriktning på ekonomisk analys och
redovisning.
24. Magisterexamen i ekonomi och
förvaltning, erf av affärsutveckling och
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projektledning.
25. Utbildad inom ekonomi, bokföring och
revision. Erf inom bokföring.
26. Magisterexamen i företagsekonomi med
inriktning på redovisning och revision.

ESKILSTUNA
27. Kandidatexamen i företagsekonomi.
28. Kandidatexamen i företagsekonomi,
inriktning på management.

UPPSALA
29. Kandidatexamen i ekonomi
(företagsekonomi).
30. Kandidatexamen i ekonomi
(företagsekonomi).
31. Kandidatexamen i ekonom, inriktning mot
offentlig ekonomi.
32. Masterexamen i ekonomi.

Administration/HR:
STOCKHOLM
33. Masterexamen i psykolog, erf inom
projekt, forskning och HR.
34. Magisterexamen i projektledning och
verksamhet utveckling, erf inom
projektledning.
35. Masterexamen i nationell och
internationell säkerhet, erf inom marinen,
forskning och projektledning.
36. Högskoleutbildning inom litteratur,
sociologi och statsvetenskap. Erf som
kontorsassistent och kundservice.
37. Utbildad som kundcenters operatör med
kandidatexamen i pedagogik. Intresserad
av kundtjänst och service.

UPPSALA
38. Masterexamen i allmän administration,
masterexamen i historisk lingvistik och
magisterexamen i turkiska. Söker praktik
som lärare i turkiska eller albanska.
39. Utbildad inom PR, söker praktik inom
administration.

Logistik:
STOCKHOLM
40. Magisterexamen i företagsekonomi med
inriktning mot logistik och supply chain
management.
41. Magisterexamen i transport management
med inriktning på transportorganisation.
42. Kandidatexamen inom internationell
ekonomi, erf inom logistik.

Utbildning:
STOCKHOLM
43. Matematiklärare med lång erfarenhet.
44. Masterexamen i matematik med
inriktning på matematisk analys, erf
som matematiklärare.
45. Förskolelärare med erf som barnskötare.
46. Kandidatexamen i engelska, erf som
engelsklärare.
47. Utbildning som grundskolelärare, erf som
biologilärare.
48. Kandidatexamen i samhällsvetenskap, erf
som SO-lärare.
49. Kandidatexamen som engelsklärare med
erfarenhet inom yrket.
50. Masterexamen i kulturantropologi, erf av
arbete inom hjälporganisationer.

UPPSALA
51. Kandidatexamen i pedagogik
(lärarexamen).
52. Masterexamen i historia, söker praktik på
skola/förskola.

IT:
STOCKHOLM
53. Kandidatexamen i ICT/datavetenskap, erf
som IT-tekniker.
54. Masterexamen i psykologi med erf inom
dataanalys.
55. Masterexamen inom data- och
systemvetenskap.
56. Masterexamen i telekommunikation. Erf
inom underhåll av hård- och mjukvara
samt datornätverk.
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ESKILSTUNA
57. Kandidatexamen i datavetenskap.
58. Ingenjör inom mjukvara.

UPPSALA
59. Kandidatexamen i datateknik med
inriktning på ritning och digital design.
60. Utbildad inom grafisk design och IT
(motsvarande YH-utbildning).
61. Högskoleingenjör inom datateknik.

Kommunikation/marknadsföring:
STOCKHOLM
62. Kandidatexamen i visuell kommunikation
med inriktning mot grafisk form och
fotografering.
63. Kandidatexamen inom marknadsföring,
erf inom sociala medier.
64. Juristexamen med inriktning på Civilrätt,
erf inom marknadsföring.
65. Kandidatexamen i rättsvetenskap, erf
inom marknadsföring och
administration.
66. Utbildad journalist med doktorsexamen i
media och kommunikationsvetenskap.

Bygg/arkitektur:
STOCKHOLM
71. Högskoleexamen inom byggteknik och
konstruktionsdesign.
72. Civilingenjör inom bygg, med erfarenhet
av design, konstruktion och akademisk
forskning.
73. Högskoleutbildning inom arkitektur, erf
inom byggförvaltning och projektledning.
74. Kandidatexamen inom arkitektur, praktisk
erfarenhet.
75. Masterexamen inom väg och
vattenbyggnad, erf inom produktion och
konstruktion.
76. Lantbruksekonom med fokus på hållbar
samhälls- och stadsutveckling.

UPPSALA
77. Magisterexamen inom arkitektur.

Teknik:
STOCKHOLM
78. Masterexamen i Industrial Management,
erf inom projektledning och affärsutveckling.

ESKILSTUNA
79. Masterexamen i
kylteknik/kandidatexamen i maskinteknik.

Samhällsvetenskap:
STOCKHOLM
67. Masterexamen inom europastudier, erf
som forskare, redaktör och
projektkoordinator.

ESKILSTUNA
68. Kandidatexamen psykologi.

UPPSALA
69. Akademisk examen i historia med
inriktning på antikens historia.
70. Kandidatexamen i engelsk litteratur.

Medicin/hälsoinformation:
STOCKHOLM
80. Magisterexamen i hälsoinformatik med
fokus på klinisk datahantering och
kandidatexamen i informationsteknik.

ESKILSTUNA
81. Kandidatexamen i medicin.

UPPSALA
82. Utbildad läkare, masterexamen i
Biomedicin, inkriktning mot klinisk
läkemedelsutveckling.
83. Apotekare (doktorsexamen i farmaci,
masterexamen i hälsa och samhälle).
84. Kandidatexamen i fysioterapi.
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UPPSALA
95. Utbildad inom juridik, specialisering
i arbetsrätt och musik. Söker praktik som
administratör.

Naturvetenskap:
STOCKHOLM
85. Masterexamen i kemi med inriktning på
kvalitetskontroll och miljöledning.

UPPSALA
86. Kandidatexamen i mikrobiologi.
87. Kemiingenjör med specialisering på
förnybar energi.
88. Kandidatexamen i biologi, söker praktik
på labb och läkemedelsföretag.

Juridik:

Miljö:
STOCKHOLM
96. Yrkeshögskoleexamen inom sanitets- och
miljöteknik, erf som VA-projektör och
processtekniker.
97. Kandidatexamen i bioteknologi, erf av
laboratoriemiljö.
98. Civilingenjör i miljö- och energiteknik, erf
som miljökonsult och processingenjör.
99. Masterexamen i vattenteknik, erf som
ingenjör och forskare.

UPPSALA

STOCKHOLM
89. Juristexamen med erf av familjerätt, asyloch invandringsfrågor.
90. Högskoleutbildning inom juridik, erf som
rättsinspektör.
91. Masterexamen i juridik, erf som juridisk
administrativ assistant.
92. Juristexamen, goda kunskaper i
affärsjuridik och ekonomi.
93. Masterexamen i juridik, erf inom
detaljhandel och försäljning.
94. Magisterexamen i rättsvetenskap, erf som
praktikant och forskningsassistent.

100.
Kandidatexamen i jordbruksvetenskap
med inriktning mot växtskydd och
karantärbedömning.

Vill du inte ha fler utskick? Maila
kompetenslistan@academicum.se
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