Kompetenslista juni 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 – Juni 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 – Fastighetsutveckling – Utbildning/Språk –
Freds- och konfliktvetenskap – Samhällsvetenskap/Psykologi - IT –
Kommunikation – Bygg/Teknik – Djurvetenskap – Naturvetenskap/Miljö – Hälsa
– Sjöfart - Juridik
Ekonomi/Finans:

UPPSALA

STOCKHOLM

7. Problemlösande nationalekonom med stort
intresse för miljöekonomiska frågor,
skicklig på ekonometri.
8. Examen i ekonomi med inriktning mot
revision och skattetillämpningar.
Erfarenhet av fakturahantering,
löneutbetalningar, företagsbokslut och
beskattning. Söker praktik på
ekonomiavdelning.
9. Ekonom inriktad mot management,
företagsekonomi, administration, logistisk
och finansiering. Söker praktik som
ekonomiassistent.
10. Företagsekonom med inriktning på
ekonomisk förvaltning, redovisning samt
revision. Erfarenhet inom kundtjänst,
försäljning, administration och som
ekonomiassistent.
11. Svensk masterexamen i företagsekonomi
med inriktning på miljö. Har lång
erfarenhet med mångkulturell ledning,
kundrelationer och kvalitetsledning.
12. Utbildad i bokföring, analys och revision
och har flera års erfarenhet som
ekonomiassistent, bokföring och
bankarbete. Har även kunskaper i Visma.

1. Ekonom med masterexamen i praktisk
affärsekonomi med inriktning på̊
management och process- styrning. Har
tre års erfarenhet av analys, planering,
budgetering samt avtalshantering.
2. Masterexamen i marknadsfinansiering och
redovisning. Erfarenhet av
forskningsprojekt, statistisk analys och
ekonometriska kalkyler, företagsekonomi,
ekonomisk planering och datatolkning.
3. Masterexamen i Finansiell management
och kandidatexamen i redovisning. Lång
erfarenhet inom redovisning och
ekonomistyrning. Har haft ansvar som
redovisningschef inom olika verksamheter.
4. Masterexamen i ekonomi med inriktning
på̊ ekonomistyrning. Har lång erfarenhet
inom hotellbranschen; försäljning, inköp
och kostnadskontroll, ekonomistyrning,
kundhantering, rekrytering och
personalutveckling, hotellunderhåll,
kundservice.
5. Kandidatexamen i ekonomi, specialiserad
på ekonomisk planering och
företagsekonomi. Har erfarenhet av
administration och från
utbildningsbranschen.
6. Kandidatexamen i företagsekonomi med
inriktning på finans. Har erfarenhet som
lärare och revisor.
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Administration:
STOCKHOLM
13. Kandidatexamen i nationalekonomi.
Specialist på interministeriell samordning
och utformning av lagstiftning. Erfarenhet
av förenkling av offentliga tjänster, EUprojekt och e-förvaltningstillämpningar.
14. Masterexamen i International
Management. Erfarenhet av
kommunikation, arbetslagsplanering,
eventplanering, handläggning och
marknadsföring. Lång erfarenhet inom
kundtjänst.
15. Magisterexamen i filologi med inriktning
på undervisning. Erfarenhet inom
undervisning, tolkning och
administrationsarbete.
16. Magisterexamen i kultur och
konstvetenskap. Yrkesutbildning som
administratör med erfarenhet av
administrativt arbete inom både skola och
privata sektorn.
17. Masterexamen i management med
arbetserfarenhet i redovisning, ekonomi
och som ekonomichef. Lång erfarenhet av
ekonomiarbete och har frilansat som
utbildare i redovisning.
UPPSALA
18. Utbildad i marknadsföring med erfarenhet
som kund- och kommunikationsansvarig.
Söker praktik inom administration.

Fastighetsutveckling:
UPPSALA
19. Kandidatexamen inriktad på̊
fastighetsutveckling och finansiella
tjänster. Utbildad i ekonomi, juridik,
förvaltning och konstruktion. Har
erfarenhet från fastighetsbranschen.

Utbildning/Språk:
STOCKHOLM
20. Utbildad barnskötare med erfarenhet av
arbete på förskola där jag fått erfarenhet att
planera för och dokumentera pedagogiska

aktiviteter. Söker arbete på en skola.
21. Masterexamen med pedagogisk inriktning
mot studieplanering och studievägledning.
Erfarenhet som lärare och
förskolepedagogik.
22. Fyraårig grundutbildning för
samhällskunskapsundervisning. Turkisk
lärare med ansvar för undervisning. 17 års
erfarenhet av undervisning på offentliga
skolor i hemlandet.
23. Socionomexamen och utbildad inom barnoch fritid. Lång erfarenhet som lärare och
kurator i hemlandet.
24. Masterexamen i pedagogik och utbildning
från Sverige i ULV (Utländska lärare och
akademikers vidareutbildning). Erfarenhet
av arbete som engelsklärare och
klasslärare.
25. Utbildad som grundskolelärare i
hemlandet. Har lång erfarenhet som
förskolelärare och söker nu praktik på en
skola.
26. Masterexamen, grundskollärare årskurs
1-6 med inriktning på samhällsvärderingar, normer och lärande. Goda
kunskaper i undervisning och erfarenhet
som lärare och förskolelärare.
27. Doktorsexamen i utbildningsvetenskap.
Forskat på mätning och analys av
utbildningssystem och
inlärningsprogression. Erfarenhet som
konsult inom barns utveckling,
skolutveckling och informationsanalys.
28. Yrkesutbildad som lärarassistent med
erfarenhet av arbete som studiehandledare,
elevassistent och fritidsledare. Söker
praktik som lärarassistent.
29. Universitetsexamen som lärare med hela
12 års erfarenhet av undervisning för
elever i årskurs 1-8.
30. Utbildad lärare inom idrott och
internationella relationer. Erfarenhet av
olika arbeten inom försäljning, eget
företag och personalledning. Söker
praktik på en grundskola.
31. Lärarutbildning för undervisning i
grundskola. Lång erfarenhet som
grundskolelärare i hemlandet.
UPPSALA
32. Utbildad i sociologi och pedagogik. Har
tidigare jobbat som tolk, lärare och
medicinsk representant. Söker praktik på
en skola.
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33. Doktorsexamen i persiska språket och
litteratur. Har arbetat som
universitetslärare i 16 år och har lång
erfarenhet som forskare och
fakultetsmedlem. Söker praktik inom
modersmål och litteratur. Även intresserad
av bibliotek och översättare.

Freds- och konfliktvetenskap:
UPPSALA
34. Doktorerat i freds- och konfliktvetenskap.
Har forskat inom fredsförebyggande och
konflikthantering, humanitära åtgärder
samt samhällsmedling. Har även lång
erfarenhet av undervisning på universitet i
Sverige. Intresserad av undervisning och
projektledning inom min akademiska
inriktning.

39. Master i Business Administration och
utbildad inom Quality Assurance. Har
erfarenhet som HR-chef och
mjukvarutestare.
40. Kandidatexamen i IT och lång erfarenhet
som IT-tekniker, konsult,
informationshantering och IT-pedagog.
41. Högskoleexamen i datavetenskap med
certifikat i Cisco och MS administration.
Lång erfarenhet som supporttekniker och
nätverkstekniker.
42. Utbildad inom informationsteknologi med
fokus på frontend-utveckling,
databasadministration och
mjukvarutestning. Erfarenhet av
databasadministration, webbdesign och
webbutveckling med olika småprojekt.

Kommunikation:
STOCKHOLM

Samhällsvetenskap/Psykologi:
STOCKHOLM
35. Masterexamen i organisationspsykologi
med inriktning på relationen mellan
medarbetare och arbetsplats. Erfarenhet
som psykolog för barn och organisationer.
Söker praktik inom HR.
UPPSALA
36. Masterexamen i klinisk psykologi med
erfarenhet som lärare och assisterande
terapeut. Söker praktik inom psykologi och
som boendeassistent.
37. Mastexamen i hållbarhets utveckling med
bakgrund inom samhällsvetenskap.
Erfarenhet av studiearbete, administration
och som provtagare med ansvar för
betygsättning.

IT:
STOCKHOLM
38. Civilingenjörsexamen i
informationsteknologi och styrning inom
tekniska system. Erfarenhet som
nätverkstekniker och mjukvaruingenjör.

43. Två masters inom strategisk

kommunikation och journalism.
Erfarenhet som avdelningschef,
föreläsare, forskning och
kommunikationsansvarig.
Bygg/Teknik
STOCKHOLM
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. Magisterexamen i stadsplanering.
Erfarenhet av detaljplanering, arkitektonisk design, datastödd design, samt
CAD. Har arbetat som HR-chef och
arkitektdesigner.
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48. Utbildad arkitekt med kompletterande
utbildning från KTH. erfarenhet av att
utföra projekt från tidiga skeden med
skisser/platsanalys till detaljprojektering
och färdigställande inklusive
presentationsmaterial och framtagning av
bygghandlingar. Har goda kunskaper inom
PBL, FBL, BBR, SIS, GYF, och bygglovsoch detaljplaneprocessen.
49. Civilingenjörsexamen i samhällsbyggnad.
Nio års erfarenhet som projektledare och
sex år som chef med olika befattningar
inom byggbranschen.
50. Utbildad ingenjör med inriktning på
industriell teknik. Erfarenhet av arbete
inom försäljning och även som konsult
inom området. Har även arbetat som
matematiklärare och drivit ett eget
företag.
51. Utbildad elektroingenjör med omfattande
kunskaper inom kraftelektroniksdesign,
elektroniksystemskonstruktion, design av
elektriska framdrivningssystem,
batteriutveckling, förnybar energiteknik
och system.
52. Högskoleingenjörsexamen med inriktning
mot industriell teknik. Erfarenhet inom
produktionsplanering, kundtjänst,
administration, samt som chef.
53. Kandidatexamen i lantmäteri. Erfarenhet
av arbete som redovisningsassistent,
frukostvärdinna och receptionist. Söker
praktik inom bygg och samhällsplanering.

Djurvetenskap:
UPPSALA
54. Masterexamen i djurvetenskap med
mer ä n 17 å rs arbetserfarenhet inom
livsmedelsindustri, djuruppfö dning och
arbete med genetik på̊ djurhållningsoch produktionsområdet.

Naturvetenskap/Miljö:
UPPSALA
55. Kemist med inriktning mot organisk och
oorganisk kemi med erfarenhet av teoretisk
och praktisk kemi. Söker praktik som
kemist eller laboratorieingenjör inom
kemiindustrin.

56. Kandidatexamen i biomedicinsk analys,
har erfarenhet av olika slags
provtagningar och analyser. Söker praktik
på laboratorier.
57. Doktorerat inom biologi och har tidigare
haft tjänster som forskare i ämnet. Är
specialiserad på molekylära tekniker. Har
även erfarenhet inom cellbiologi och
molekylärbiologi.
58. Erfaren ekolog med magisterexamen i
ämnet. Har lång erfarenhet som
miljökonsult, både på företag och som
frilansande expert.
59. Disputerad biolog med inriktning mot
ekologi och huvudfokus på̊ biologisk
må ngfald och ekosystemstjä nster i
sö tvatten. Forskningserfarenhet som
kan appliceras arbete med miljö frå gor
på̊ olika områ den.
60. Masterexamen i markvetenskap från
SLU. Har erfarenhet inom bank,
kundtjänst och datainmatning. Söker
praktik på ett laboratorium inom kemi,
geoteknik och mikrobiologi.

Hälsa:
STOCKHOLM
61. Kandidatexamen som apotekare och
magister inom läkemedelvetenskap.
Erfarenhet som apotekare och medicinsk
representant.

Sjöfart:
STOCKHOLM
62. Utbildad mariningenjör som har lång
erfarenhet inom sjöfart. Är händig och
punktlig. Söker praktik inom sjöfart och
andra praktiska arbetsroller.

Juridik:
STOCKHOLM
63. Masterexamen i juridik med inriktning
mot internationell rätt och mänskliga
rättigheter. Har erfarenhet av juridiskt
analysarbete i privata sektorn, statliga
myndigheter och NGOs.
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64. Kandidatexamen i juridik. Specialiserad
på affärs-, konkurrens- och arbetsrätt
med lång erfarenhet som advokat.

UPPSALA
65. Kandidatexamen inom allmän juridik
och utbildningen är validerad av UHR.
Har arbetat med familjerådgivning och
med ärenden gällande utsatta kvinnor.
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