Kompetenslista januari 2022

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/

Vill du inte ha fler utskick? Maila gärna till: kompetenslistan@academicum.se
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Kompetenser – Januari 2022
Kompetenslistan är indelad efter bransch och ort (STOCKHOLM, UPPSALA). 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/Finans – Administration/Affärsutveckling - Logistik – Utbildning/Språk
– IT- Marknadsföring/Media – Statsvetenskap/Psykologi – Bygg/Teknik –
Medicin/Vård – Naturvetenskap - Juridik
Ekonomi/Finans:
STOCKHOLM
1. Magisterexamen i företagsekonomi med
tyngdpunkt på marknadsföring. Har
erfarenhet av marknadsföring och ekonomi
i mitt hemland. Har en svensk utbildning
som ekonomi- och redovisningsassistent.
2. Kandidatexamen i företagsekonomi.
Erfarenhet av arbete med bl a
kundrådgivning hos fyra olika stora banker
under flera år.
3. Masterexamen inom redovisning och
ekonomistyrning. Erfarenhet inom
undervisning och som affärsanalytiker.
4. Företagsekonom med inriktning på
personalfrågor med erfarenhet av arbete i
Sverige, USA och Colombia inom
administration, finans, marknadsföring och
hälsa.
5. Utbildning inom företagsekonom med
inriktning på redovisning och
marknadsföring. Har erfarenhet av både
ekonomistyrning, administration,
bokföring och kundtjänst.
6. Kandidatexamen i ekonomi med inriktning
mot nationalekonomi och företagsekonomi
med tyngdpunkt på finansiering. Goda
kunskaper i finans och statistik. Erfarenhet
av arbete som kreditanalytiker och
företagsrådgivare.
7. Kandidatexamen i nationalekonomi. Har
praktiserat på en bank inom
administration, redovisning, och
löneadministration.

8. Masterexamen i ekonomi och har
kunskaper/erfarenheter inom redovisning,
logistik, kundtjänst och
produktionsplanering. Har god
kommunikationsförmåga.
9. Utbildad i ekonomi med inriktning på
redovisning. Goda kunskaper i bokföring
och bokslutsarbete. Erfarenhet av arbete
inom redovisning och som
ekonomiassistent.
10. Kandidatexamen i ekonomi med inriktning
företagsekonomi med erfarenhet av bl a
arbete som redovisningsassistent.
11. Utbildad ekonom med inriktning mot
turismvetenskap och företagsekonomi.
Erfarenhet inom turism, administrativa
arbetsuppgifter och dagliga kundkontakter.
12. Erfarenhet inom bokföring och som
ekonomiansvarig, MS Access
databasprogrammerare. Jobbat främst med
löpande bokföring, fakturering, kund- och
leverantörreskontra, månadsredovisning.
13. Certifierad redovisningsekonom som har
mer än 15 års erfarenhet av redovisning.
Har tidigare arbetat som redovisningschef
i 2 år. Har erfarenhet av allmän
redovisning, kostnadsredovisning och
skatteredovisning.
14. Kandidatexamen i företagsekonomi med
tyngdpunkt på management inom
textilbranschen. Erfarenhet som
marknadschef, butikssäljare och
lagerarbetare.
15. Magisterexamen i företagsekonomi med
tyngdpunkt på finansiering. Har mer än 9
års erfarenhet från en stor internationell
bank som anställd inom Backoffice.
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16. Masterexamen i handel och har ca 12 års
erfarenhet av huvudboksprocesser,
leverantörsreskontra, fordringar,
bankavstämning och administration. Goda
kunskaper i redovisning och
bokslutsarbete.
17. Magisterexamen i företagsekonomi med
tyngdpunkt på finansiering och
redovisning. Har lång erfarenhet inom
redovisning och revision. Även arbetat som
projektledare och controller.

UPPSALA
18. Yrkeshögskoleutbildning inom bokföring,
med erfarenhet som redovisningsassistent.
19. Problemlösande nationalekonom med stort
intresse för miljöekonomiska frågor,
skicklig på ekonometri.
20. Magisterexamen i ekonomi med inriktning
mot redovisning.
21. Kandidatexamen i ekonomi och
administration med god erfarenhet inom
förhandling och ledarskap.
22. Ekonom med examen inom bank och
ekonomisk förvaltning. Flerårig erfarenhet
av arbete inom redovisning.
23. Magisterexamen i företagsekonomi med
inriktning mot ledning och finansiering,
flerårig erfarenhet som
ekonomiadministratör.
24. Ekonom med arbetslivserfarenhet som
ekonomiassistent. Har i Sverige deltagit i
yrkesutbildning som ekonomiassistent och
söker praktik inom området.

Administration/Affärsutveckling:
STOCKHOLM
25. Kandidatexamen med inriktning på engelsk
litteratur. Goda kunskaper inom service
och administration. Har jobbat flera år
inom försäljning, kundservice samt som
administrativ assistent.
26. IT-utbildning med inriktning på
affärsutveckling, marknadsföring och
försäljning. Har erfarenhet av arbete från
byggföretag, inom rekrytering,
projektledning och investering.
27. Utbildad inom ekonomi och har sedan
arbetat som receptionist och med uppgifter
inom ekonomi.

UPPSALA
28. Kandidatexamen i arabisk översättning,
söker praktik som tolk eller administratör.
29. Kandidatexamen i engelska språk och
litteratur, söker praktik som koordinator/
administratör, gärna i en internationell
miljö.
30. Magisterexamen i management och
kandidatexamen i statsvetenskap och
nationalekonomi. Söker praktik inom
marknadsföring och administration.

Logistik:
STOCKHOLM
31. Kandidatexamen i företagsekonomi med
tonvikt på redovisning och revision. Goda
kunskaper i redovisning och affärsanalys.
Erfarenhet av att arbeta med redovisning,
inköp, logistik och som
materialhanteringsspecialist.

Utbildning/Språk:
STOCKHOLM
32. Utbildad lärare med erfarenhet i franska
språk och pedagogisk undervisning.
Engagerad, ambitiös, strukturerad och
innovativ.
33. Master i fysisk oceanografi, är en person
som brinner för kunskap och har ett stort
engagemang för att lära ut fysik och
matematik.
34. Avslutat en Licentiatexamen inom turkiska
språket och litteratur. Har ett lärarcertifikat
för grundskola och ett pedagogiskt
utbildningsbevis. 15 års erfarenhet som
grundskollärare och gymnasielärare.
35. Universitetsexamen i geografi samt
utbildad lärare inom ämnet. Har 13 års
erfarenhet som gymnasielärare.
36. Magisterexamen för att bli lärare i idrott.
Några års erfarenhet som Idrottslärare
och tränare på längdskidor i mitt hemland.
Söker praktik inom skola och
idrottsföreningar.

Academicum | Drottninggatan 4, 753 10 Uppsala | Tel 018 -15 72 09 | info@academicum.se | www.academicum.se

UPPSALA
37. Kandidatexamen i idrott och rekreation,
söker praktik inom skolan eller på
hälsocenter.
38. Kandidatexamen i översättning och
tolkning (engelska, franska och arabiska).

IT:
STOCKHOLM
39. Vetenskapligt driven neurolog med
inriktning på artificiell intelligens,
computational neuroscience, neuromorphic
computing och neurorobotics. Söker
praktikplats inom neurovetenskap,
artificiell intelligens, data science och ITbranschen.
40. Utbildad som utbildningsproducent med
inriktning på digitalt lärande samt har en
kandidatexamen i portugisiska och
engelska. Har 25 års erfarenhet inom
utbildningsbranschen i Brasilien och
Europa, samt jobbat som språklärare och
med digital inlärning.
41. Masterexamen i datalogi från KTH med
inriktning människa-datorinteraktion, samt
kandidatexamen i IT och affärsledarskap.
Erfarenhet som administratör,
personalansvarig och Tech-utvecklare.
42. Utbildad systemutvecklare med erfarenhet
av följande programmeringsspråk: HTML,
CSS, SQL, JavaScript, .Net, Bootstrap,
Jquery, QGIS och Microsoft Windows
server 2016. Jag har också mycket kunskap
kring IT-infrastruktur.
43. Kandidatexamen i IT med inriktning mot
datateknik. Erfarenhet av kvalitetssäkring
av mjukvara inom test och testledning.
Goda kunskaper i teorier, förfaranden och
metoder för kvalitetssäkring och test samt
projektledning.
UPPSALA
44. Masterexamen i informationsteknologi
med kunskaper inom HTML / CSS,
JavaScript, Node.JS, MongoDB. Söker
praktik som front-end-utvecklare.

Marknadsföring/Media:
STOCKHOLM
45. Magisterexamen i kommunikation.
Erfarenhet som journalist, konsult inom
kommunikation och utbildningssektorn.
Goda färdigheter för att leda projekt och
för att skapa content.
46. Masterexamen i konst och kultur med
inriktning på inredningsarkitektur. Stor
erfarenhet av journalistik och tvproduktion. Söker praktik inom TV- och
mediabranschen.
UPPSALA
47. Kandidatexamen i media och
kommunikation med 10 års erfarenhet av
produktionsledning och arrangering av
konserter och e-sportsevenemang.

Statsvetenskap/Psykologi:
STOCKHOLM
48. Är utbildad psykolog med betoning på det
kliniska, pedagogiska arbetet, samt
hälsoområdet. Har erfarenhet som
studievägledare och inom vården.
49. Kandidatexamen i statsvetenskap med
inriktning på internationella relationer.
Erfarenhet inom försäljning och
dokumenthantering. Haft praktik i ett
projekt inom mänskliga rättigheter.
50. Utbildad i statsvetenskap (doktorsexamen)
inom statsförvaltning med
doktorsavhandling om status för kvinnors
politiska deltagande i mitt hemland. Har
erfarenhets om lärare och politisk
kommentator i media.
UPPSALA
51. Utbildad i humaniora med inriktning mot
historia, söker praktik på museum eller
inom det digitala humaniora-området.

Academicum | Drottninggatan 4, 753 10 Uppsala | Tel 018 -15 72 09 | info@academicum.se | www.academicum.se

Bygg/Teknik

UPPSALA

STOCKHOLM

60. Utbildad sjuksköterska, söker praktik
inom tandvården.
61. Legitimerad fysioterapeut med mer än 2
års arbetslivserfarenhet inom yrket. Söker
praktik som fysioterapeut eller massör.

52. Utbildad som civilingenjör med inriktning
på byggnadsteknik med erfarenhet inom
byggbranschen. Goda kunskaper i
AutoCAD.
53. Masterexamen i produktionsteknik med
inriktning på produktionskvalitet och
högskoleingenjörsexamen med fokus på
produktionsplanering. Erfarenhet som
kostnads- och budgetingenjör på
byggföretag och detaljhandel.
UPPSALA
54. Utbildad elingenjör med lång erfarenhet
inom branschen.
55. Utbildning inom elektronik, elektroteknik,
automatik och industriell beräkning.
56. Högskoleingenjör med inriktning
maskinteknik.

Medicin/Vård:
STOCKHOLM
57. Motiverad och patientserviceinriktad
farmaceut med apotekarutbildning med
erfarenhet från apotek och sjukvården.
58. Masterexamen i hälsoinformatik från
Karolinska institutet och är i grunden
tandläkare och mikrobiolog. Har över sex
års arbetslivserfarenhet av informatik och
behandling inom vårdområdet.
59. Magisterexamen i kognitiv och
beteendemässig neurovetenskap och är en
problemlösare med ITprogrammeringskunskaper. Har erfarenhet
som forskare inom mitt område.

Naturvetenskap:
STOCKHOLM

62. Ingenjörsexamen och masterexamen i
agronomi med inriktning på agroekologi
och skogsekosystem. Erfarenhet av
internationell och tvärvetenskaplig
forskning. Goda kunskap om ekologiskt
jordbruk och avancerade kunskaper om
statistikprogrammet R.
63. Kandidatexamen i bioteknologi och
genetik. Mycket goda kunskaper i engelska
och MS Office. Haft praktik på ett
laboratorium för forskning inom genetik.
64. Masterexamen i biologi med inriktning
mot hållbarhetsvetenskap och två års
erfarenhet av miljöforskning. Har
utvecklat goda färdigheter i
problemlösning, undervisning och
teamledning i arbetssituationer.
UPPSALA
65. Kandidatexamen i biologi med inriktning
mot miljö, söker praktik inom hållbarhet.

Juridik:
STOCKHOLM
66. Företagsam, kreativ och målinriktad
person med utbildning i juridik. Har
erfarenhet som coach, handläggare, lärare
och jurist inom asylrätt och handel.
67. Jurist med masterexamen med inriktning
mot internationell rätt. Har arbetat som
jurist inom familjerätt och brottsmål.
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