Kompetenslista 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 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 – September
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 – Utbildning/Språk – Samhällsvetenskap –
IT/Teknik – Marknadsföring/Media – Bygg/Industri – Design –
Naturvetenskap/Miljö – Medicin - Juridik
Ekonomi/Finans:
STOCKHOLM
1. Ekonom med masterexamen i praktisk
affärsekonomi med inriktning i
management och process- styrning. Har
tre års erfarenhet av analys, planering,
budgetering samt avtalshantering.
2. Magisterexamen i finans och erfarenhet av
arbete som ekonom och HR-specialist.
Särskilda kunskaper i försäljning,
försäkring, företagsekonomi, rekrytering
och bankprocesser.
3. Utbildad ekonom med inriktning på finans
och bankverksamhet och jobbade efter
utbildningen som lärare i mitt hemland.
Intresserad av administration och ekonomi.
4. Masterexamen i företagsekonomi. Över 13
års erfarenhet inom försäkringsbranschen
med fokus på liv- och pensionsförsäkring.
Erfarenhet av att arbeta både på operativ
och strategisk.
5. Magisterexamen i ekonomi med inriktning
på företagsekonomi med tyngdpunkt på
finansiering. Goda kunskaper i bolån,
bankprodukter och erfarenhet av arbete
som gruppledare, kundtjänst och
försäljning.
6. Masterexamen i ekonomi med inriktning
på ekonomistyrning och administration
samt kandidatexamen i pedagogisk och
psykologisk utbildning. Blandad erfarenhet
av administration, ekonomiarbete, HR och
redovisning.
7. Masterexamen i International Business
Management med arbetserfarenhet och
goda kunskaper inom försäljning, inköp,

8.

9.

10.

11.

logistik och export. Erfarenhet som chef
inom försäljning.
Diplomerad ekonom med inriktning på
bankväsen, administration och
ekonomistyrning. Erfarenhet av
administration och låneförsäljning.
Kandidatexamen i redovisning med
inriktning mot företagsekonomi med
tyngdpunkt på redovisning och revision.
Erfarenhet av analys av bokslut, intern
kontroll och databas.
Magisterexamen i företagsekonomi med
över 12 års erfarenhet inom finansiella
sektorn med fokus på styrning mot
lönsamhet, affärsutveckling,
kreditbedömning, kundrelationshantering
och teamledning med utveckling.
Kandidatexamen i företagsekonomi med
tyngdpunkt på finansiering. Haft praktik
på bank och har också arbetat som
assisterande lärare på en skola.

UPPSALA
12. Svensk masterexamen i företagsekonomi
med inriktning på miljö. Har lång
erfarenhet med mångkulturell ledning,
kundrelationer och kvalitetsledning.
13. Utbildad i bokföring, analys och revision
och har flera års erfarenhet som
ekonomiassistent, bokföring och
bankarbete. Har även kunskaper i Visma.
14. Kandidatexamen i handel med inriktning
på redovisning och management. Har 3 års
erfarenhet som ekonomiassistent.
15. Kandidatexamen i ekonomi och med
erfarenhet av att arbeta inom bank samt
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16.

17.

18.

19.

20.

som lärare inom redovisnings och
revisionsteori.
Kandidatexamen inom företagsekonomi,
handel och administration och erfarenhet
som revisor på mitt hemlands skatteverk
och projekthandledare på
integrationsprojekt.
Kandidatexamen i ekonomi med inriktning
på bokföring, analys och revision. Arbetat
som revisor och redovisningsekonom
under många år.
Kandidatexamen i ekonomi och haft
praktik på 3 olika banker i hemlandet.
Drivit eget företag inom
evenemangsplanering och
utställningsdekoration.
Magisterexamen i företagsekonomi med
tyngdpunkt på management och erfarenhet
som ekonomiansvarig. Erfarenhet som
ekonomiansvarig inom olika branscher
som handel, service och universitet.
Utbildad i ekonomi med praktisk
erfarenhet av bankverksamhet. Erfarenhet
som matematiklärare och köksbiträde.

Administration:
STOCKHOLM
21. Kandidatexamen i nationalekonomi.
Specialist på interministeriell samordning
och utformning av lagstiftning. Erfarenhet
av förenkling av offentliga tjänster, EUprojekt och e-förvaltningstillämpningar.
22. Kandidatexamen i lantmäteri. Erfarenhet
av arbete som redovisningsassistent,
frukostvärdinna och receptionist. Söker
praktik inom administration och
samhällsplanering.

metoder och teknik för distansutbildning,
projektledning, folkbildning, Learning
Analytics.
25. Magisterexamen i Medie- och
kommunikationsvetenskap med inriktning
på samhällsengagemang, och
med erfarenhet av arbete som samordnare
och lärare i Sverige. Intresserad av konst,
kultur och kommunikation.
UPPSALA
26. Kandidatexamen i konst med fokus på
engelska språket och litteratur. Erfarenhet
som både högstadie- och gymnasielärare.
27. Lärare i teckning och bildkonst som också
har erfarenhet som modersmålslärare.
Arbetat som elevassistent i Sverige.

Samhällsvetenskap:
STOCKHOLM
28. Doktorsexamen i statsvetenskap och
masterexamen i statsvetenskap och
offentlig förvaltning. Erfarenhet av
forskning om kommunsystem, migrationoch bostadspolitik.
29. Magisterexamen i internationella relationer
med inriktning på politisk historia och
internationell lag. Utmärkta kunskaper i
och erfarenhet av forskning, analys,
rapportskrivning och ledning.
30. Kandidatexamen i internationella
relationer med erfarenhet av arbete inom
internationella relationer och internationell
handel.

IT/Teknik:
Utbildning/Språk:

STOCKHOLM

STOCKHOLM

31. Ingenjör inom elektroteknik och
Telekommunikation. Har erfarenhet av
arbete som kundservicemedarbetare och
datainmatningsassistent. Särskilda
kunskaper i mobil- och datanätverk.
32. Utbildad inom webbutveckling med fokus
på frontend-utveckling. Flera års
erfarenhet som konstkonservator.
Intresserad av frontend- och backendutveckling.

23. Är utbildad inom pedagogik, ekonomi och
teologi. Erfarenhet av att jobba som
ekonom på ungdomsdepartementet i
hemlandet. Söker praktik på en skola.
24. Fil dr i pedagogik, Magisterexamen i
etnologi och Kandidatexamen i didaktisk
av engelska. Erfarenhet av arbete som
universitetslektor, pedagog, lärare,
kursdesign, konsult, koordinator och tolk.
Särskilda kunskaper i pedagogiska
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Marknadsföring/Media:

och erfarenhet av arbete som brandman,
egen företagare och projekt inom bygg.

STOCKHOLM

Design:

33. Master i PR och lingvistik. Goda
kunskaper av verksamhetsledning, import
och export. Kompetens inom B2B,
försäljning och prospektering.
34. Kandidatexamen i journalistik och media
och intresserade av konst och skulptur.
Erfarenhet av arbete inom TV och som
utställare av konst.
35. Masterutbildning i genusvetenskap och
erfarenhet av att arbeta som skribent och
forskningsassistent. Vidareutbildad i
kreativt skrivande med erfarenhet av
ljudberättande. Intresserad av media.
36. Masterexamen i Business Administration
och erfarenhet av arbete som journalist och
forskare. Särskilda kunskaper i kampanjer
och opinionsbildning i sociala medier.

STOCKHOLM

Bygg/Industri
STOCKHOLM
37. 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.
38. 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.
39. Infrastrukturprojektör med inriktning BIM
och masterexamen i arkitektur. Erfarenhet
av arbete som praktikant som
projektingenjör. Särskilda kunskaper i
digitalisering.
40. Civilingenjör med erfarenhet inom
konstruktion och byggnad. Varit ansvarig
för diverse projekt inom byggnation av
hus och skolor.
41. Kandidatexamen i arkitektur. Har
erfarenhet av arbetsritning, detaljplaner,
samt 2D och 3D design med olika projekt.
42. Högskoleingenjör i byggteknik och ledning

43. Masterexamen i industridesign. erfarenhet
av företagsutveckling och intresse av
hållbarhetsfrågor. Har kunskaper inom
social innovation, tjänstdesign, agenda
2030 - globala mål för hållbar utveckling
och cirkulär ekonomi.
UPPSALA
44. Masterexamen i konst och industridesign.
Erfarenhet som designarkitekt,
designlärare och administratör.
45. Utbildad arkitekt och inredningsarkitekt.
Erfarenhet som designchef och
designkoordinator. Söker praktik inom
branschen.

Naturvetenskap/Miljö:
STOCKHOLM
46. Kandidatexamen som lantbruks- och
växtförädlingsingenjör. Lång erfarenhet
som kontrollant inom jordbruk och
utsädesexpert med specialisering på
förädling av vete.
47. Masterexamen i lantbruksvetenskap med
specialisering i agroekologi och erfarenhet
av arbete inom internationella
forskargrupper. Goda kunskaper inom
växtskydd och ekologiska
jordbruksmetoder.
UPPSALA
48. Doktorerat inom biologi och har tidigare
haft tjänster som forskare i ämnet. Är
specialiserad på molekylära tekniker. Har
även erfarenhet inom cellbiologi och
molekylärbiologi.
49. Kandidatexamen i molekylärmedicin och
bioinformatik. Har erfarenhet av arbete
som läkemedelskonsulent och
laboratorieassistent.
50. Masterexamen i Kemi med inriktning på
analytisk och organisk kemi. Haft praktik
på ett vattenreningsverk och
petroleumbolag, samt erfarenhet som
säljare för veterinärmediciner.
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51. Kandidatexamen i biomedicinskteknik.
Erfarenhet inom medicinsk utrustning för
barn- och mödravård och tandvård såsom
ultraljudsutrustning och Autoklav.
52. Doktorsexamen i biologisk kemi med
erfarenhet av experimentell design,
forskning, datasammanställning och
analys.
53. Doktorsexamen i kemi med inriktning på
miljövänlig materialutveckling. Erfarenhet
inom materialforskning i både privata och
offentliga industrin som projektledare och
laboratorieansvarig.
54. Doktor i kemi med många års erfarenhet
av biokemi och energiforskning. Har
mångsidig och professionell kompetens för
att underhålla, analysera och utvärdera
många olika sorters utrustning och teknik.
55. Doktor i mikrobiologi med mångårig
erfarenhet i klinisk viologi. Arbetat
diagnostiska laboratorier under 20 år och
forskat i virologi och klinisk mikrobiologi.
56. Masterexamen i biokemi
(proteinvetenskap) med praktisk erfarenhet
från ett biomedicinskt centrum tillhörande
Lunds universitet.

Medicin:
STOCKHOLM
57. Utbildad i medicin med inriktning på
allmänmedicin. Erfarenhet inom
allmänmedicin, estetisk medicin och
fysioterapi. Söker praktik inom det
medicinska området.
58. Doktorsexamen i medicinsk utbildning och
masterexamen i utbildningsteknik,
erfarenhet av arbete som forskare och ELearning projektkonsult. Intresserad av
Digital Learning.
UPPSALA
59. Kandidatexamen i administration med lång
erfarenhet från arbete i

läkemedelsbranschen. Arbetat som
laboratorietekniker, kundbemötning,
fakturering och lagerhantering som chef
för kundavdelning på ett statligt
centrallager för medicin.
60. Farmaceutisk högskoleutbildning och
erfarenhet av arbete på apotek och butik.

Juridik:
STOCKHOLM
61. Kandidatexamen i juridik. Specialiserad på
affärs-, konkurrens- och arbetsrätt med
lång erfarenhet som advokat.
62. Kandidatexamen i juridik flera års
erfarenhet av yrket i hemland. Har haft
praktik inom administration på en
advokatbyrå i Sverige.
63. Magisterexamen i juridik med flera års
erfarenhet inom HR på en statlig
myndighet. Goda kunskaper och förmågor
att leverera kvalitet och service till
medarbetare. Intresserad av praktik inom
HR.
64. Masterexamen i juridik med inriktning på
konstitutionell rätt och mänskliga
rättigheter. Erfarenhet av arbete som
assisterande föreläsare, forskningsassistent
samt erfarenhet som administratör,
handledare, civilsamhällesadvokat,
människorättsförsvarare och juridisk
rådgivare.
65. Magisterexamen i juridik med inriktning
på den offentliga och privata sektorn.
Erfarenhet av handledning, juridisk och
administrativ samordning och som juridisk
konsult.
UPPSALA
66. Examen i juridik och masterexamen i
internationella relationer. Erfarenhet av
arbete som advokat och tolk. Intresserad
av socialt arbete och barns rättigheter.
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