Kompetenslista Skåne september 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
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.

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: charlotte.bernstrom@academicum.se
0703-09 90 21.http://academicum.se/kortavagen/

Kompetenser – september
2022
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/Ekonomi/Service
Arkitektur IT/Teknik
Humaniora/Samhälle
Utbildning/forskning
Administration/Ekonomi/Service

IT/Teknik

1. Masterexamen i Service Management, med passion
för hållbarhet och cirkuläritet. Erfarenhet av
end-to-end service, kundservice, planering,
lagerkontroll, kundservice inom livsmedelsindustrin
samt sourcing, transportplanering och merchandising
inom detaljhandeln.

7. Kandidatexamen inriktning kemi med tyngdpunkt på
teknisk kemi, validerad i Sverige. Erfarenhet och
omfattande kunskaper inom petrokemisk industri,
teknologi och tillverkning, tung oorganisk och organisk
industri, supramolekylär kemi, metallurgi, produkter av
lera och kisel, miljöförstöring och säkerhet inom
industri, industriadministration och ekonomi, analytisk
kemi och lätt kemisk industri.

2. Ekonom med inriktning på ekonomisk och social
planering, har även studerat
marknadskommunikation. Praktisk erfarenhet av att
utföra administrativa kontorsuppgifter och bokföring.
3. Kandidatexamen i ekonomi med inriktning på
företagsekonomi och finansiering. Goda kunskaper i
bokföring och bokslutsarbete.
4. Kandidatexamen i ekonomi, validerad Sverige. Har
erfarenhet av bokföring, avstämningar,
marknadsföring och redovisning i mitt hemland. Kan
använda Quickbook, DacEasy eller Peachtree. Har
gått kurs i Visma och Fortnox.
5. Masterexamen i turism. Erfarenhet av arbete som
receptionschef. Goda kunskaper i administrativt
arbete.
6. Utbildad ekonom med inriktning mot
företagsekonomi och tyngdpunkt på redovisning
Goda kunskaper i bokföring och bokslutsarbete.

8. Utbildad civilingenjör i kemiteknik med inriktning på
bioteknik samt IT-utbildningar inom både
mjukvarutestning och IT-tekniker med inriktning på
support. Erfarenhet inom web applikationstestare,
software QA-testare, forskningsassistent, testingenjör,
lärarassistent, kemitekniker och frilanskonsult inom
biogas.
9. Underhålls- och projektledning med 8 års praktisk
erfarenhet från tillverknings-, och processindustrin i
Förenade Arabemiraten. Utbildad i mekatronik och
embedded system med internationella certifieringar
inom projektledning, underhåll och tillförlitlighet och
Lean sex sigma processkontroll.
10. Kandidatexamen i informatik, validerad i
Sverige. Erfarenhet inom IT-området bl.a. som
administratör och systemtestare. Intresserad av allt
inom QA, automatisering och programmering med
Python, Java, PHP, HTML, SQL, CSS även React och
JavaScript.

Humaniora/Samhälle
11. Högskoleexamen från Folkhälsovetenskapliga
programmet. Bred erfarenhet från många olika
yrkesområden.
12. Universitetsutbildad inom statsvetenskap,
ekonomisk historia och filmvetenskap.

Utbildning/forskning/arkitektur
13. Universitetsutbildad pedagog i biologi, NO
med bred erfarenhet som NO- och biologilärare,
samt att lära ut matematik i mindre grupper.

14. Passionerad lärare i italienska språket och
kulturen, utbildad vid fakulteten för
främmande språk.
15. Utbildad nyfiken geolog med examensarbete
inom både berggrunds- och kvartärgeologi. Har
kompetens inom GIS och ett stort intresse för
vattenoch
miljöfrågor
och
tillämpad
programmering.
16. Masterexamen i arkitektur med specialisering
inom restaurering och rekonstruktion. Erfarenhet av
arbete
som
arkitekt,
projektingenjör
och
projektledare med objekt som finns med på
UNESCO:s världsarvslista. Noggrann, flexibel och
resultatinriktad problemlösare. Söker praktik/arbete
inom byggnadsbranschen.

