Kompetenslista juli 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 – Juli 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 - Inköp – Utbildning – IT- Media –
Samhällsvetenskap - Bygg/Arkitektur - Teknik – Medicin – Naturvetenskap Juridik
Ekonomi:
STOCKHOLM
1. Kandidatexamen i ekonomi med inriktning
på företagsekonomi och Business
Management. Erfarenhet av arbete på bank
och som ekonomiassistent.
2. Kandidatexamen i företagsledning med ett
brett utbud av olika ämnen inom
redovisning, ekonomi och IT.
3. Kandidatexamen i företagsekonomi med
lång erfarenhet inom försäljning och
kundkontakt.
4. Kandidatexamen i företagsekonomi med
lång erfarenhet av ekonomiarbete inom
byggbranschen.
5. Kandidatexamen i ekonomi med inriktning
på bank och finans. Professionell karriär
som basketspelare och tränare.
6. Kandidatexamen i ekonomi med inriktning
mot företagsekonomi och redovisning.
Erfarenhet som ekonomisk rådgivare på
bank och som statistiker på myndighet.
7. Masterexamen i nationalekonomi och
bankhantering. Flera års erfarenhet som
kreditanalytiker på bank.
8. Masterexamen i ekonomi med inriktning
på redovisning och ekonomistyrning. Har
lång erfarenhet som auktoriserad revisor,
import/export-relaterat ekonomiarbete och
finansiell rådgivning.
9. Kandidatexamen inom ekonomi och
företagsledning. Läst kurser i
entreprenörskap, ledarskap, finans och

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

bokföring, HR och marknadsföring. Har
flera års erfarenhet av arbetsledning.
Masterexamen i ekonomi med
huvudområde redovisning. Goda
kunskaper i bokföring och bokslutsarbete.
Erfarenhet av arbete som skatterevisor och
handläggare.
Magisterexamen i företagsekonomi med
tyngdpunkt på marknadsföring. Har
erfarenhet av marknadsföring och ekonomi
i mitt hemland. Har en svensk utbildning
som ekonomi- och redovisningsassistent.
Utbildad elektroteknikingenjör som har
arbetat inom ekonomiområdet, med fem
års erfarenhet av bank- och finansarbete
och stora kunskaper inom koordinering
och ledarskap.
Kandidatexamen i företagsekonomi med
inriktning på internationell finans. Har 10
års erfarenhet som finansiell controller och
med bokföring.
Kandidatexamen i företagsekonomi med
särskilt inriktning mot marin juridik och
marin transport. Erfarenhet av arbete inom
bokföring och lagerhantering.
Kandidatexamen i finansiell matematik.
Goda analys- och
programmeringskunskaper. Erfarenhet
inom lagerverksamhet och eventplanering.
Kandidatexamen i företagsekonomi med
inriktning mot redovisning och revision.
Erfarenhet som butiksbiträde och
arbetsledare för ett coachningsteam.
Kandidatexamen i företagsekonomi med
inriktning redovisning och revision. Goda
kunskaper i budgetering, bokföring,
bokslutsarbete och nyckeltal. Har
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

erfarenhet inom bokföring och som
restaurangchef i Sverige.
Masterexamen i redovisning och revision
med inriktning på skatteförvaltning och
management. Lång erfarenhet av finansiell
riskanalys, utvärderar kvaliteten på
processer och affärskunskap inom
redovisning och finans.
Masterexamen i företagsekonomi med
inriktning på statistik, nationalekonomi
och finans. Har arbetat som
businesscontroller, projektledare i
hemlandet och inom bokföring i Sverige.
Master i Business administration (MBA)
med inriktning på marknadsföring och
finans. Har arbetat som manager inom
bankverksamheter som kundtjänst och
operations i hemlandet.
Examen i ekonomi med inriktning på
redovisning. Goda kunskaper i och
erfarenhet av att arbeta med bokföring.
Även erfarenhet inom personlig assistans i
Sverige.
Kandidatexamen och diplom inom
ekonomi med inriktning mot
företagsekonomi med tyngdpunkt på
finansiering. Har kunskaper och erfarenhet
i bokföring, löneadministration och
bokslut.
Kandidatexamen i ekonomi med goda
kunskaper i bokföring, bokslutsarbete,
ekonomisystem och Officepaketet. Har
lång erfarenhet som ekonomichef och
redovisning i hemlandet.

30. Masterexamen i tillämpad ekonomi.
Erfarenhet av lönehantering, upphandling
och undervisning i bl.a. nationalekonomi.

ESKILSTUNA
31. Kandidatexamen i nationalekonomi. Goda
kunskaper i finansiell analys.

Administration/HR:
STOCKHOLM

32. Flera utbildningar inom jordbruksekonomi,
företagsledning och management. Flera års
erfarenhet som internrevisor och
projektstyrning på myndighet och med
internationella projekt.
33. Masterexamen i projektledning med
bakgrund som ingenjör och har elva års
erfarenhet av samordning och
arbetsledning.
34. Kandidatexamen i hotell- och
restaurangmanagement. Goda kunskaper
gällande internationell affärshantering,
omlokalisering, kundservice,
administration och grundläggande
redovisning.
35. Utbildad jurist som arbetat på
inrikesministeriet i hemlandet som
sektionschef. Har arbetserfarenhet inom
management, planering och koordination
med myndigheter.

UPPSALA
24. Ekonom, söker praktik som
ekonomiassistent.
25. Magisterexamen i företagsekonomi med
inriktning på management inom
tillverkningsindustri.
26. Masterexamen i ekonomi med inriktning
på redovisning och ekonomistyrning.
27. Yrkeshögskoleutbildning inom bokföring,
med erfarenhet som redovisningsassistent.
28. Masterexamen i redovisning och revision
samt master i miljöekonomi. Erfarenhet av
arbete som kassaflödecontroller och
ekonomiassistent.
29. Magisterexamen i företagsekonomi och
administration med erfarenhet av arbete
med företagsledning. Söker praktik med
inriktning på strategi och utveckling.

UPPSALA
36. Masterexamen i Offentlig förvaltning med
tyngdpunkt på Management och HR.
Söker praktik som HR-administratör.
37. Masterexamen i administration samt
masterexamen i historisk lingvistik.

Inköp:
STOCKHOLM
38. Ingenjörsexamen inom textilindustrin med
erfarenhet som egenföretagare, inköpare,
projektledare och designer inom flera
branscher.
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UPPSALA

Utbildning:
STOCKHOLM
39. Doktorsexamen i konsthistoria inom
institutionell utveckling av
kulturarvsskydd. Institutionell erfarenhet
inom arbete för kulturarv och erfarenhet
som forskningsassistent i Sverige.
40. Engelsklärare med mer än 8 års erfarenhet
av undervisning.
41. Kandidatexamen i översättning med
inriktning på engelska och arabiska. Har
erfarenhet som tolk och butiksbiträde.
Söker praktik på skola.
42. Utbildad i naturvetenskap med en
inriktning mot biologi och tillämpad kemi.
Har tidigare erfarenhet som lärare i
naturvetenskap och matematik.
43. Utbildad i statsvetenskap och som
studiehandledare i modersmål och
pedagogik. Erfarenhet som
matematiklärare i både Sverige och
hemlandet.
44. Doktorsexamen i fysik och bedrev både
forskning och utvecklingsarbete.
Erfarenhet som privatlärare och
forskarassistent. Söker praktik inom
undervisning.
45. Legitimerad lärare med behörighet i
matematik och fysik för undervisning på
grundskolan och gymnasiet. Erfarenhet
som modersmålslärare, matematiklärare
och förskolelärare. Söker praktik på en
skola.
46. Utbildad förskolelärare med lång
erfarenhet i yrket och som sekreterare i
hemlandet. Har också arbetat inom
hemtjänst i Sverige. Söker praktik på
förskola.
47. Utbildad inom biologi med fokus på
Neurofysiologi, Djurcell, Växtcell och
jämförande embryologi. Arbetat som
biologilärare i hemlandet och söker
praktik inom skolundervisning och
förskola.
48. Masterexamen i humaniora och språk med
inriktning mot arbete som
universitetslärare. Har drivit ehandelsföretag och arbetat som lärare,
reporter, redaktör och barnskötare.

49. Kandidatexamen och magisterexamen i
filosofi.
50. Dataingenjör med erfarenhet som lärare.
Söker praktik inom förskola eller
grundskola.
51. Utbildad idrottslärare med masterexamen i
idrottssociologi. Erfarenhet som simlärare,
gyminstruktör, idrottslärare och
sportjournalist.

IT:
STOCKHOLM

52. ISTQB-certifierad mjukvarutestare med
erfarenhet av både manuell- och
automatiseringstestning. Har även
erfarenhet av testautomation med
Selenium, Cypress, Postman och REST
Assured.
53. Kandidatexamen i matematik med stort
intresse för webbutveckling. Goda
kunskaper i Python, webbhantering,
Docker, Linux, Django, Django REST
framework och PostgreSQL.
54. Dataingenjör med kandidatexamen i
datavetenskap och masterexamen i
företagsekonomi (MIS och administration).
Har utbildningar och certifieringar inom
kvalitetssystem, cyber- och
informationssäkerhet. Har kunskaper i
Business Intelligence, Data- och
systemintegration, IT-policy, PCI Dss &
Data Governance, ERP, CRM,
Systemintegration och IT arkitektur.
55. Kandidatexamen i datavetenskap,
matematik och statistik. Erfarenhet inom
ERP som företagskonsult, projektledare
och systemanalytiker.
56. Masterexamen i ellära och datateknik.
Erfarenhet inom databasdesign, dataanalys
och statistik. Kunskaper inom Excel,
Pandas, NumPy, Python, Jupiter,
MATLAB och MySQL.
57. Masterexamen i fysik med inriktning på
materialvetenskap. Erfarenhet av inom
tekniksupport för telekomtjänster och som
lärare, samt har kunskaper inom MATLAB
och SIMULINK.
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Media:
ESKILSTUNA
58. Utbildad ingenjör. Programledare på radio
och tv med sju års erfarenhet inom
mediaområdet.

Samhällsvetenskap:
STOCKHOLM
59. Master i statsvetenskap och journalist med
intresse för mänskliga rättigheter och i
synnerhet kvinnors rättigheter. Erfarenhet
inom undervisning om
kommunikationsstrategier, att planera och
leda workshops och användning av teknik
för att dela kunskap.
60. Utbildning i sociologi med erfarenhet inom
restaurang i Sverige och som personalchef
på ett möbelföretag i hemlandet. Söker
praktik på skola.
61. Svensk socionomexamen och har arbetat
inom skola som skolresurs och
elevassistent.

arkitektdesigner.
66. Inredningsarkitekt med kandidatexamen i
arkitektur. Erfarenhet som
inredningsdesign med att designa kök och
badrum. Intresserad av 3D-modellering
och har vana av 2D- och 3D-program.
67. Civilingenjör med inriktning på
byggnadsteknik samt erfarenhet inom
besiktning och kontroll av byggnader. Har
flera års erfarenhet av branschen och har
drivit ett eget konstruktionsföretag.

UPPSALA
68. Civilingenjör med inriktning mot
byggnadsteknik. Erfarenhet som
anläggnings-, vatten- och miljöingenjör.

ESKILSTUNA
69. Utbildad civilingenjör inom bygg och
anläggning. Har arbetat i byggbranschen i
25 år.
70. Utbildad ingenjör med inriktning mot
byggnadsteknik med erfarenhet inom
anläggning.

Teknik:
STOCKHOLM

ESKILSTUNA
62. Utbildad sociolog med bred erfarenhet
inom utredningsarbete och projektledning,
främst inom EU- och
arbetsmarknadsfrågor samt
näringslivsutveckling och analys av hälsooch sjukvård.

Bygg/arkitektur:

71. Magisterexamen i industriell produktion
och maskinteknik. Erfarenhet av
produktdesign och utveckling genom flera
projekt och forskning.
72. Masterexamen i produktionsteknik med
inriktning på produktionskvalitet och
högskoleingenjörsexamen med fokus på
produktionsplanering. Erfarenhet som
kostnads- och budgetingenjör på
byggföretag och detaljhandel.

STOCKHOLM

ESKILSTUNA

63. Utbildad byggnadsingenjör och ingenjör
inom fastighetsförvaltning. Erfarenhet som
byggnadsinspektör för byggprojekt,
AutoCad-operatör och GIS-operatör.
64. Utbildad inom byggnads-/arkitekturteknik
med stor erfarenhet av arbete som
byggnadsingenjör.
65. Masterexamen i arkitektur och
inredningsdesign. Erfarenhet av tekniska
projekt, stadsplanering och som frilansande

73. Utbildad civilingenjör med tolv års
arbetslivserfarenhet. Bl a jobbat som
administratör på Trafikverket.

UPPSALA
74. Kandidatexamen i elektroteknik.
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75. Utbildad elingenjör med lång erfarenhet
inom branschen.

Medicin:
STOCKHOLM
76. Civilingenjör i medicinteknik. Har en
teknisk specialisering inom underhåll och
design av medicintekniska produkter
såsom EKG-enheter, magnetiska
resonansanordningar, ultraljudsenheter,
konstgjorda njuranordningar etc. och
laboratorieutrustning som centrifuger,
inkubatorer.
77. Utbildad som tandsköterska med
erfarenhet inom yrket och tandhygien.
78. Magisterexamen som farmaceut med
erfarenhet inom kvalitetskontroll av
läkemedel och med läkemedelsproduktion.

Naturvetenskap:
STOCKHOLM
79. Livsmedelsingenjör med magister- och
högskoleingenjörsexamen inriktad på
livsmedelsteknik och -teknologi.
Erfarenhet inom livsmedelssäkerhet och
livsmedelsmikrobiologi.
80. Masterexamen i växtekologi med inriktning
på skogsbruk och miljö. Kandidatexamen i
bioteknik med inriktning på djurhållning
och veterinärmedicin. Goda kunskaper i
fältstudier och experiment.

UPPSALA
81. Medicinsk analytiker och akademisk
forskare med kandidatexamen i kemi och
magisterexamen i medicinsk teknik.
82. Kemiingenjör med inriktning mot
livsmedel. Erfarenhet av arbete som
analytisk kemist och laboratorieassistent.
83. Master i analytisk kemi. Särskilt erfarenhet
av forskning och metodutveckling.

Juridik:
STOCKHOLM
84. Masterexamen i juridik med inriktning
mot internationell rätt. Har erfarenhet i
familjerätt och brottsmål.
85. Kandidatexamen i juridik med inriktning
på immaterialrätt och masterexamen i
affärsjuridik. Har också studerat ledarskap,
pedagogik, översättning och engelska.
Erfarenhet inom juridisk och finansiell
rådgivning, samt arbetat med immateriella
tvister.
86. Masterexamen i juridik inom civilrätt och
processrätt. Arbetat som advokat på olika
byråer och som ledamot i
kommunalfullmäktige i hemlandet.

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