Kompetenslista mars 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 – Mars 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/Personal - Logistik – Utbildning/Språk – ITMarknadsföring – Psykologi – Bygg/Teknik – Vård – Naturvetenskap/Miljö

Ekonomi/Finans:
STOCKHOLM
1. Utbildad i ekonomi med inriktning på
redovisning. Goda kunskaper i bokföring
och bokslutsarbete. Erfarenhet av arbete
inom redovisning och som
ekonomiassistent.
2. Utbildad ekonom med inriktning mot
turismvetenskap och företagsekonomi.
Erfarenhet inom turism, administrativa
arbetsuppgifter och dagliga kundkontakter.
3. Magisterexamen i företagsekonomi med
tyngdpunkt på finansiering. Har mer än 9
års erfarenhet från en stor internationell
bank som anställd inom Backoffice.
4. Kandidatexamen i ekonomi med inriktning
mot företagsekonomi med tyngdpunkt på
management. Goda kunskaper i
administration kring fakturor, ordrar och
kundbokningar. Erfarenhet av arbete som
ekonomiassistent.
5. Utbildad inom national- och
utvecklingsekonomi. Har erfarenhet av
jobb i en bygghandel med tillbehör och
byggmaterial.
6. Kandidatexamen i nationalekonomi.
Erfarenhet av statsbudgetberedning, rättslig
kontroll av offentliga institutioners
budgetutgifter.
7. Kandidatexamen i ekonomi med inriktning
på företagsekonomi, handel och
administration. Erfarenhet av
fakturahantering. Mycket god datorvana
och lätt för att lära sig nya system.

8. Utbildad inom nationalekonomi med
inriktning på ekonomatrics, mikro- och
makroekonomi och företagsekonomi och
har även en grundutbildning inom
företagsekonomi med inriktning på
redovisning, marketing samt
grundläggande kunskaper i
affärersverksamhet. Intresse för
administration.
9. Företagsekonom med goda förmågor inom
redovisning och årsbokslut. Har många års
erfarenhet inom områdena arbetsrätt,
skatterätt och socialförsäkringsrätt.
10. Magister och kandidatexamen i
företagsekonomi med tyngdpunkt på
management. Har arbetat inom
kundsupport och bokföring.

UPPSALA
11. Problemlösande nationalekonom med stort
intresse för miljöekonomiska frågor,
skicklig på ekonometri.
12. Kandidatexamen i företagsekonomi med
inriktning mot redovisning. Goda
kunskaper i bokföring och bokslutsarbete.
Lång erfarenhet av arbete som
redovisningsekonom.
13. Examen i ekonomi med inriktning mot
revision och skattetillämpningar.
Erfarenhet av fakturahantering,
löneutbetalningar, företagsbokslut och
beskattning. Söker praktik på
ekonomiavdelning.
14. Ekonom inriktad mot management,
företagsekonomi, administration, logistisk
och finansiering. Söker praktik som
ekonomiassistent.
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15. Kandidatexamen i företagsekonomi, söker
praktik inom ekonomiområdet.
16. Masterexamen inriktad mot
finansekonomisk säkerhetshantering med
erfarenhet som ekonom på bank och
byggföretag. Söker praktik på bank eller
finansavdelning.

Administration/Personal:
STOCKHOLM
17. Utbildad i Computer Science med fokus på
informationssystem, affärsforskning,
beslutsstödsverktyg och teknik. 10 års
erfarenhet av affärsutvecklingsledning,
dataanalys, marknadsstudier, Conference
Arrangements, kundservices och
logistikledning.
18. Masterexamen i internationell ekonomi
med inriktning mot företagsekonomi med
tyngdpunkt på management och
internationell handel. Goda kunskaper i
administration och management samt
erfarenhet av arbete som speditör.
19. Kandidatexamen i nationalekonomi.
Specialist på interministeriell samordning
och utformning av lagstiftning. Erfarenhet
av förenkling av offentliga tjänster, EUprojekt och e-förvaltningstillämpningar.
20. Flerspråkig säljare med internationell
arbetslivserfarenhet. Är utbildad inom
textil och modedesign. Har stor erfarenhet
av försäljning, marknadsföring, logistik
och kundservice.
21. Yrkesutbildning i ekonomi. Är en
administrativ assistent med 5 år erfarenhet
från arbete på ett universitet och kontor.
22. Masterexamen i företagsekonomi med
inriktning på management. Erfarenhet av
arbete som HR-assistent. Goda kunskaper i
administrativt stöd och arbete med
allmänna personaluppgifter.
23. Har en universitetsutbildning i
datorkunskap med inriktning mot arbete
inom IT med tyngdpunkt på mjukvara.
Innehar också en kandidatexamen i
kulturarbetare med fokus på analytiskt
arbete. Har lång erfarenhet av
administration inom sjukhusverksamhet.

UPPSALA
24. Kandidatexamen i arabisk översättning,
söker praktik som tolk eller administratör.
25. Utbildad i marknadsföring med erfarenhet
som kund- och kommunikationsansvarig.
Söker praktik inom administration.
26. Utbildad administratör med goda
kunskaper i logistik. Söker praktik inom
det administrativa området.
27. Utbildad inom ekonomi och HR med god
erfarenhet av serviceyrken som t.ex.
flygvärdinna. Söker praktik inom
flygindustrin eller företag kopplade till
resor, lärande och utveckling.
28. Utbildad inom administration och söker
praktik inom administration.
29. Kandidatexamen inom sociologi och 14
års erfarenhet inom HR. Söker praktik
inom HR och administration.

Logistik:
STOCKHOLM
30. Flerspråkig ekonom med spetskompetens
inom kundrelationer och affärsutveckling.
4 års erfarenhet av försäljning och
hantering av konton inom frakt- och
logistikbranschen.

Utbildning/Språk:
STOCKHOLM
31. Utbildad lärare samt har en
kandidatexamen i Internationella
relationer. Erfarenhet som engelsklärare.
Söker praktik på en skola och
internationella organisationer.
32. Utbildad barnskötare med erfarenhet av
arbete på förskola där jag fått erfarenhet
att planera för och dokumentera
pedagogiska aktiviteter. Söker arbete på
en skola.
33. Masterutbildning i undervisning av
engelska som främmande språk. Goda
kunskaper i undervisning. Erfarenhet av
arbete i privat och allmän skola. Även
undervisat i både grundskola, gymnasium
och på högskola.

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

34. Studerat biologi på universitet och arbetat
som lärare i ämnen som biologi, engelska
och arabiska. Erfarenhet som volontär för
att hjälpa flyktingar. Intresserad av praktik
på skola och hjälporganisationer.
35. Utbildad i kemi och har erfarenhet av att
jobba som kemilärare för skolelever. Vill
arbeta på skola i Sverige.
36. Utbildad i specialpedagogik och som
speciallärare samt har en kandidatexamen i
specialpedagogik och en magisterexamen i
logopedi.
UPPSALA
37. Utbildning inom didaktik och engelska
språket med erfarenhet som lärare i
grundskolan. Söker praktik som
förskollärare eller barnskötare.

Marknadsföring:
UPPSALA
42. Masterexamen i engelska, stort intresse för
skapande av texter. Söker praktik inom
marknadsföring.

Psykologi:
STOCKHOLM
43. Utbildad inom patient- och äldreomsorg,
KBT, autism och familjerådgivning. Har
också en kandidatexamen i psykologisk
rådgivning och vägledning. Erfarenhet
inom socialt arbete, utbildning och
rådgivning samt av att arbeta i flera olika
länder.

IT:
STOCKHOLM

Bygg/Teknik

38. Utbildad QA Software Automation
Engineer. Programmeringskunskaper i
Core Java, JavaScript, SQL, HTML och
CSS. Kan f verktyg som Selenium, Restful
API, Postman, Cucumber, Selenium
WebDriver, Git, GitHub, Jira, JDBC och
Jenkins.
39. Datavetare med utbildning inriktad på bl a
matematik, fysik och programmering samt
networking. Erfarenhet av arbete med
sjukvårdsdatabaser.

STOCKHOLM

UPPSALA
40. Utbildad inom Data och IT med
tyngdpunkt på mjukvara. Söker praktik
inom datateknik, grafik och fotografi.
41. Två års arbetslivserfarenhet som manuell
testingenjör samt flerårig
utbildningsbakgrund inom datavetenskap.
Söker praktik inom manuell och
automatiserad programvarutestning.

44. Doktorsexamen i samhällsbyggnadsteknik.
Projektledare med konsulterfarenhet på
över 10 år inom områdena stadsplanering,
anläggning och arkitektur
(Multidisciplinärt område).
45. Arkitekt med 8 års yrkeserfarenhet. Har
arbetat i flera typer av projekt, både som
anställd och frilansare. Har en B.Sc i
arkitektur och M.Sc. i ingenjörsledning.
46. Erfaren textilingenjör med över 4 års
erfarenhet från textil- och
konfektionsindustrin med tillverkning av
internationella varumärken. Fokuserad på
systematiskt förbättringsarbete, utveckling
av textil, materialinköp och
kvalitetssäkring.
47. Utbildad i maskinteknik med tyngdpunkt
på värme och fluidmekanik. Erfarenhet
från industrin inom tillverkning och
reparation av lastbil och bil.
UPPSALA
48. Utbildad i elektroteknik inriktad på
elektronik och förnybar energi med
erfarenhet inom eldistribution och
elektriska ledningssystem. Söker praktik
inom elektroteknikbranschen.
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49. Byggnadsingenjör med flerårig erfarenhet
som projektledare kopplat till
samhällsbyggnad. Söker praktik inom
byggindustrin.

Vård:
STOCKHOLM
50. Tandläkarutbildning från hemlandet samt
en masterexamen i medicin inriktad på
folkhälsa. Goda kunskaper i biostatistik,
studiedesign och vetenskapligt skrivande
samt goda kunskaper inom tandsjukdomar.
51. Magisterexamen i stomatologi med
inriktning på ortodonti. Goda kunskap i
ortodonti, endodonti, parodonti m.m.
Erfarenhet av arbete som tandläkarassistent
och ortodontist.

Naturvetenskap/Miljö:
STOCKHOLM
52. Masterexamen i biologi med inriktning
mot hållbarhetsvetenskap och två års
erfarenhet av miljöforskning. Har
utvecklat goda färdigheter i
problemlösning, undervisning och
teamledning i arbetssituationer.
53. Utbildad miljöskyddsanalytiker. Har
utbildning i datainsamling, i mätning för
bearbetning och kontroll av processer samt
i metoder för att analysera och lösa
miljöproblem i enlighet med principer och
strategier för hållbar utveckling.
54. Utbildad i fysik med erfarenhet inom Key
Account Management/affärsutveckling.
Har 18 års försäljningserfarenhet av
läkemedelsindustrin.

55. Utbildad i medicinsk laboratorievetenskap
med inriktning på mikrobiologi. Har
arbetat på labb på sjukhus under 1 år.
56. Kandidatexamen som kemiingenjör och är
specialiserad på processteknik.
Arbetserfarenhet från två olika företag
inom process- och avfallshantering.
57. Mark- och växtagronom med erfarenhet
både som jordbruksingenjör och av flera
roller på olika företag. Arbetat inom
trädgårdsverksamhet och inom både
jordbruksområdet som jordbruksexpert
och inom andra verksamheter.
UPPSALA
58. Agronom med 7 års erfarenhet som
rådgivare inom lantbruk. Söker praktik
som agronom.
59. Kemist med inriktning mot organisk och
oorganisk kemi med erfarenhet av
teoretisk och praktisk kemi. Söker praktik
som kemist eller laboratorieingenjör inom
kemiindustrin.
60. Nyutexaminerad kandidat i mikrobiologi
som önskar att tillämpa sina kunskaper i
det praktiska arbetslivet. Söker praktik på
ett medicinskt laboratorium.
61. Kandidatexamen i biomedicinsk analys,
har erfarenhet av olika slags
provtagningar och analyser. Söker praktik
på laboratorier.
62. Kandidatexamen i molekylärmedicin och
bioinformatik. Söker praktik inom
läkemedelsindustrin, life-science eller
hälso- och sjukvård.
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