Kompetenslista april 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
programmet Korta vägen och snart även matchningstjänster, 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 främst 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 uppgifter 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 3-4 månader.

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 mejl
och beställ CV till: anette.astrom@academicum.se
0703-09 90 21.http://academicum.se/kortavagen/
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Kompetenser – april 2021
Kompetenslistan är indelad efter bransch. Vi kommer framöver att utöka listan med fler kompetenser
i samband med starten av våra matchningstjänster.

Våra aktuella områden just
nu är:
Administration – Biologi - Ekonomi/Marknadsföring/Sälj
IT/Teknik –Humaniora/Samhälle/Socialt arbete
Utbildning - Vård och medicin

Administration
1. Administration/VD-sekreterare

Biologi
2. Biolog

Ekonomi/Marknadsföring/Sälj
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Ekonom/bokföring
Ekonom/företagsledning
Ekonom/kvalitetssäkring
Ekonom/marknadsföring/
3D- design
Ekonom/produktmarknadsföring/
säljprocess
Ekonom/redovisning
Ekonom/redovisning
Ekonom/redovisning
Ekonom/redovisning
Ekonom/redovisning
Ekonom/sjöfart/logistik
Marknadsföring/sociala medier

IT/Teknik
15. Civilingenjör i elektroteknik
16. Elektroteknik/automation/marketing/
produktspecialist

17.
18.
19.
20.
21.
22.

Fysiker
Högskoleingenjör industriell ekonomi/arbetsmiljö
Högskoleingenjör inriktning elektroteknik
IT- tekniker/administratör
Kemiteknik
Transportingenjör

Humaniora/Samhälle/Social arbete
23.
24.
25.
26.
27.

Jurist/handläggare
Jurist/handläggare
Juridik och sociologi, specialitet mänskliga rättigheter
Socionom
Statsvetare/språkvetenskap/internationella relationer

Utbildning
28.
29.
30.
31.
32.

Grundskolelärare
Grundskolelärare
Lärare/läkare ämne anatomi
Lärare, ämnen geografi och hemkunskap
Lärare, ämnen matematik, engelska, idrott, religion

Vård och medicin
33. Veterinär
34. Sjuksköterska
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