Kompetenslista mars 2021

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
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 och praktikanterna är försäkrade när de har praktik. 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 3-4 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 – mars 2021
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/psykologi – Naturvetenskap - Juridik
Ekonomi:
STOCKHOLM
1. Magisterexamen i ekonomi med inriktning

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

mot företagsekonomi, finansiering och
redovisning. Goda kunskaper i bokföring,
bokslutsarbete, skatter och budgetering.
Merchandiser med lång erfarenhet av
inköp, ekonomi och försäljning inom
klädbranschen.
Utbildad ekonom med fler års erfarenhet
som ekonomiassistent på försäkringsbolag.
Masterexamen som är inriktad mot
internationell ekonomi och
företagsekonomi. Erfarenhet som mäklare
och administratör.
Kandidatexamen inom handel och
ekonomi. Erfarenhet som
redovisningsassistent.
Kandidatexamen i företagsekonomi,
inriktning mot bank och finans. Lång
arbetslivserfarenhet inom administration.
Utbildad i industriell ekonomi med lång
erfarenhet inom bokföring och
kundfordringar.
Magisterexamen i ekonomi med inriktning
på finansiering och management. Goda
kunskaper i företagsförsäljning,
administration och redovisning.
Kandidatexamen i ekonomi med inriktning
på företagsekonomi och Business
Management. Erfarenhet av arbete på bank
och som ekonomiassistent.

10. Kandidatexamen i ekonomi. Starka
analytiska färdigheter och goda kunskaper
inom projektledning. Goda kunskaper
inom Excel och Power BI. Erfarenhet av
budgetering, kostnadskontroll och
analyser.
11. Utbildad ekonom inom företagsekonomi
och finansiering. Erfarenhet inom
försäljning och kundtjänst på bank.
12. Kandidatexamen i företagsekonomi med
inriktning mot bank och finans. Kunskaper
i bokföring. Erfarenhet av arbete i
databaser.
13. Masterexamen i ekonomi med inriktning
på ekonomistyrning. Både lång erfarenhet
som finans- och försäkringsanalytiker och
inom bank.
14. Masterexamen i ekonomi med inriktning
på redovisning och ekonomistyrning. Lång
erfarenhet av affärsutveckling och
redovisning.
15. Masterexamen i företagsekonomi,
erfarenhet inom redovisning och inköp.
16. Kandidatexamen i företagsekonomi,
inriktning på ekonomisk analys och
redovisning.
17. Kandidatexamen inom företags- och
nationalekonomi, inriktning på
administration och datainsamling.
18. Magisterexamen i ekonomi och
förvaltning, erfarenhet av affärsutveckling
och projektledning.
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UPPSALA
19. Kandidatexamen inom offentlig
förvaltning, erfarenhet som
ekonomiassistent.

33. Magisterexamen i offentlig förvaltning och
erfarenhet inom både offentliga och ideella
organisationer.

UPPSALA
20. Ekonom, söker praktik som
ekonomiassistent.

21. Yrkeshögskoleexamen i ekonomi och
administration, söker praktik som
ekonomiassistent eller inom
administration.
22. Magisterexamen i företagsekonomi med
inriktning på management inom
tillverkningsindustri.
23. Ekonom med tonvikt på nationalekonomi,
har även har företagsekonomisk
kompetens.
24. Utbildad i affärsadministration med
inriktning på redovisning och
ekonomistyrning.
25. Masterexamen i ekonomi med inriktning
på redovisning och ekonomistyrning.
26. Utbildad inom företagsekonomi med
tyngdpunkt på redovisning och revision.
27. Kandidatexamen i företagsekonomi.

ESKILSTUNA
28. Master i Business Administration med
inriktning i ekonomi, finans och
förvaltning. Söker praktik inom finans,
ekonomi eller administration.
29. Kandidatexamen i företagsekonomi med
inriktning mot finansiering. Söker praktik
på bank eller på en ekonomiavdelning.
30. Magisterexamen i ekonomi med inriktning
mot företagsekonomi och management
samt nationalekonomi.

Logistik:
STOCKHOLM
34. Projektledare med flera års erfarenhet av
inköp, import och export.

35. Civilingenjör med fokus på maskinteknik,

transportteknik och logistik. Dessutom
lång arbetslivserfarenhet från
ekonomiarbete på bank. Söker praktik
inom logistik.
36. Utbildad som Business Analyst med
erfarenhet av supply chain på stora företag.

Utbildning:
STOCKHOLM
37. Kandidatexamen i turism, utbildning som
assistent/sekreterare. Erfarenhet som
engelsklärare och sekreterare på
internationella företag.
38. Kandidatexamen i franska. Erfarenhet
inom undervisning i privata skolor i
hemlandet samt erfarenhet inom
assistansvård i Sverige.
39. Utbildad barnpsykolog med erfarenhet
som guide, privatlärare och undervisare av
logistikprogram.

UPPSALA
40. Kandidatexamen i naturvetenskap och

Administration/HR/handel:
STOCKHOLM
31. Kandidatexamen i offentlig förvaltning.
Kunskap och erfarenhet som
kontorsassistent och affärsassistent.
32. Utbildad administratör inom sjukvård.
Lång erfarenhet som personalchef.

pedagogik med inriktning på biologi och
kemi, söker praktik på förskola.
41. Masterexamen i Kulturantropologi och
Miljöhistoria.
42. Lärarexamen i biologi, söker praktik på
förskola.
43. Kandidatexamen och magisterexamen i
filosofi.
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ESKILSTUNA:
44. Gymnasielärare och grundskolelärare från
5:e till 9:e klass i serbiska: språk och
litteratur. Söker jobb på grundskolor eller
gymnasieskolor.

praktisera som junior IT-projektledare eller
liknande.
55. Kandidatexamen i datavetenskap, har
arbetat många år som projektledare och
chef inom kvalitetskontroll och
infrastruktur, söker praktik inom ITområdet.

IT:

Kommunikation/marknadsföring:

STOCKHOLM

STOCKHOLM

45. Utbildad i IT med inriktning på nätverk

56. Utbildad i medie- och

och nätverkssäkerhet samt tidigare
kandidatexamen i BSCS.
46. Elektronik- och kommunikationsingenjör
med mer än 10 års industriell erfarenhet.
Specialiserad på testning av elektroniska
kretsar och inbäddade system samt
kvalitetssäkring av säkerhetskritiska
system.
47. Utbildad programmerare med inriktning på
C#, Asp.Net. Goda kunskaper i Front-end;
Html, CSS, JavaScript, jQuery, React och
Back-end; SQL Database design.
48. Doktorsexamen inom elektroteknik med
drygt 30 års erfarenhet med fördjupning i
Computer Vision. Erfarenhet av att
implementera och driva komplexa projekt.
49. Kandidatexamen i datavetenskap.
Erfarenhet av att arbeta med administration
och backoffice på bank. God kunskap
inom VBA (Visual Basic Application).

ESKILSTUNA
50. Utbildad produktdesigner. Söker arbete

kommunikationsvetenskap. Erfarenhet
inom digital marknadsföring och
försäljning.
57. Utbildad i språkvetenskap med ytterligare
kvalifikationer inom marknadsföring och
kundtjänst.
58. Utbildad inom social kommunikation med
inriktning mot mediekommunikationsvetenskap. Kan flera
språk.
59. Utbildad företagsekonom (MBA) med
erfarenhet inom digitalmarkandsföring och
sociala medier.
60. Masterexamen i journalistik och
masskommunikation. Erfarenhet inom
marknadsföring och som eventledare.

Samhällsvetenskap:
STOCKHOLM
61. Utbildad inom socialt arbete med flera års
erfarenhet inom det.

inom designbranschen i en designstudio
eller ett stort designföretag.
51. Kandidatexamen i datavetenskap och
matematik.

62. Kandidatexamen i psykologi. Erfarenhet

UPPSALA

ESKILSTUNA
63. Examen i statsvetenskap.

52. Erfarenhet inom programmering, forskare
inom bioinformatik, statistisk
genetik/epigenetik och beräkningsbiologi,
söker praktik inom programmering.
53. Masterutbildning i människa datorinteraktion, söker praktik inom UX design,
interaktionsdesign och/ eller UX forskning.
54. IT-projektledare med utbildning inom
projektledning och datavetenskap, vill

av arbete som redaktör, talskrivare och
journalist.

Bygg/arkitektur:
STOCKHOLM
64. Utbildad civilingenjör med inriktning på
byggnad och konstruktion, erfarenhet som
byggnadsingenjör.
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65. Högskoleingenjör inriktad mot
byggnadsteknik. Erfarenhet inom allmän
konstruktion och huskonstruktion.
66. Civilingenjör i byggnadsteknik med 2 års
erfarenhet som arkitekt.
67. Högskoleexamen inom byggteknik och
konstruktionsdesign. Har drivit en egen
butik.

Teknik:
STOCKHOLM

68. Civilingenjör i byggteknik, har lång
erfarenhet av statliga byggen.

69. Utbildad maskiningenjör med erfarenhet
som projektledare inom stålbranschen.
70. Civilingenjör i maskinteknik med
erfarenhet som projektledare inom
energi/bränsle branschen.
71. Magisterexamen i industriell produktion
och maskinteknik. Erfarenhet av
produktdesign och utveckling genom flera
projekt och forskning.
72. Yrkeshögskoleexamen inom sanitets- och
miljöteknik, erfarenhet som VA-projektör
och processtekniker.

ESKILSTUNA
73. Examinerad livsmedelsingenjör med
inriktning mot livsmedelsteknik. Söker
arbete på livsmedelslaboratorier eller
livsmedelssäkerhetsinstitutioner.
74. Elektronikingenjör. Söker praktik som
montör eller inom elektronikreparation och
service.

UPPSALA
75. Elingenjörsexamen, söker praktik inom elkalkylering.

76. Kandidatexamen i elektroteknik.

Medicin/psykologi:
STOCKHOLM
77. Doktor i medicinsk vetenskap med
huvudämne inom nutrition och
epidemiologi. Mer än 6 års erfarenhet av
forskning och undervisning inom de
terapeutiska områdena neurologi,
andningssjukdomar, metaboliska
sjukdomar, endokrinologi och
kardiovaskulära sjukdomar.
78. Masterexamen i psykologi. Goda
kunskaper i klinisk psykologi och
utbildningspsykologi. Erfarenhet av arbete
med personer som har stressrelaterade
besvär och som resurs för anställda inom
olika organisationer.
79. Masterexamen i företagsekonomi med
fokus på hälso- och
sjukvårdsadministration. Erfarenhet av ehälsa, digitalisering av medicinska
journaler och sjukvårdsadministration.

Naturvetenskap:
STOCKHOLM

80. Kandidatexamen i tillämpad kemi med
erfarenhet av laboratorieförsök, har
erfarenhet av laboratoriearbete.
81. Masterexamen i medicinsk teknik med
fokus på biomekanik och medicinsk
instrumentering. Goda kunskaper om
biofysik och simulering inom medicinsk
teknik.
82. Utbildad inom molekylär bioteknologi och
bioteknologi och har arbetslivserfarenhet
inom bioteknologi.
83. Utbildad kemiingenjör med inriktning på
livsmedelsindustrin och
separationsprocesser. Goda kunskaper i
mikrobiell påväxt och kemiskt
laboratoriearbete.
84. Masterexamen i mikrobiolog med
specialisering på mikrobiologiska och
molekyläranalyser.
85. Masterexamen i medicin. Kunskaper i
medicin och biomedicin med lång
erfarenhet av laborativt arbete med celloch molekylärbiologi.
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UPPSALA
86. Agronom med inriktning mot
bevattningsteknik och magisterexamen i
markvetenskap och hydroteknik.
87. Masterexamen i biologi med specialisering
inom limnologi och kandidatexamen i
miljöbiologi.

88. Medicinsk analytiker och akademisk
forskare med kandidatexamen i kemi och
magisterexamen i medicinsk teknik.

Juridik:
STOCKHOLM
89. Magisterexamen i juridik med inriktning
mot affärsjuridik och arbetsrätt.

90. Utbildad jurist med intresse för sociala
frågor, mänskliga rättigheter, miljö och
samhälle.

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