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SNABBSPÅR FÖR REDOVISNINGSEKONOMER 

Ett samarbete mellan Academicum, Södertörns högskola, Arbetsförmedlingen samt 

företag, organisationer och myndigheter. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Vi söker praktikplatser för ekonomer! 

Snabbspåret för redovisningsekonomer är ett rikstäckande utbildningsprogram för 
utlandsfödda och nyanlända ekonomer som sker i samarbete mellan Academicum, 
Södertörns högskola och Arbetsförmedlingen. Samtliga deltagare i snabbspåret har 
minst kandidatexamen i ekonomi, och många har flera års erfarenhet av ekonomiarbete 
på olika nivåer. Programmet börjar med en specialkurs i ekonomsvenska som förbereder 
deltagarna för sex månaders akademiska studier i civilrätt, företagsbeskattning, extern-
redovisning och koncernredovisning på Södertörns högskola.  

Det sista steget i snabbspåret är praktik i 4–6 månader som ska påbörjas under våren 
2023, tidigast 1 mars, med flexibelt startdatum. Praktiken är kostnadsfri för arbetsplatsen 
och praktikanterna är försäkrade under perioden. Snabbspåret är ett intensivt och 
krävande heltidsprogram, och efter utbildningen är praktikanterna mycket väl rustade för 
ett arbetsliv som ekonomer i Sverige. 

 

Vilken kompetens behövs på din arbetsplats? 

På kompetenslistan kan du se vilka profiler som är tillgängliga för 
praktik. När du funnit en eller flera intressanta profiler, skicka ett mail 
och beställ CV (skriv vilka nummer eller vilket län/kommun) till:  
kompetenslistan@academicum.se 

Har du frågor kan du också kontakta Agneta Wallin på  
tel. 070- 327 97 22 eller agneta.wallin@academicum.se 
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Kompetenslista – snabbspår för ekonomer 

 
Kompetenslistan är indelad efter län och kommun. Personerna söker praktik i 4-6 månader med 
start under våren 2023, tidigast 1 mars. Utöver den beskrivna kompetensen har samtliga studerat 
civilrätt, företagsbeskattning, externredovisning och koncernredovisning i sex månader på Södertörns 

högskola.

GÄVLEBORGS LÄN 
E1. Gävle: Magisterexamen i företagsekonomi 

med tyngdpunkt på redovisning.  

HALLANDS LÄN 
E2. Falkenberg: Kandidatexamen i 

företagsekonomi med tyngdpunkt på 
redovisning och revision.  

KALMAR LÄN 
E3. Kalmar. Ekonom med agronomexamen m. 

tyngdpunkt på företagsekonomi. Erfarenhet 
av arbete på skatteverk och andra 
myndigheter.  

SKÅNE LÄN 
E4. Burlöv: Kandidatexamen i företagsekonomi 

inriktad på redovisning och revision. Lång 
erfarenhet av redovisning, skatteredovisning.  

E5. Helsingborg: Kandidatexamen i 
företagsekonomi med tyngdpunkt på 
management. Erfarenhet av redovisning och 
goda ERP-kunskaper.  

E6. Profilen ej längre tillgänglig för praktik 
E7. Laholm: Kandidatexamen i företagsekonomi 

med inriktning på redovisning och revision. 
Erfarenhet av bokföring.  

E8. Lund: Kandidatexamen i företagsekonomi 
inriktad på redovisning. Erfarenhet från 
försäkringsbranschen.  

E9. Malmö: Kandidatexamen i företagsekonomi 
och erfarenhet som revisor och 
administratör.  

E10. Malmö: Magisterexamen i ekonomi med 
tyngdpunkt på finansiering. Erfarenhet som 
inköpare.  

E11. Profilen ej längre tillgänglig för praktik  
E12. Simrishamn: Kandidatexamen i 

företagsekonomi med tyngdpunkt på 
redovisning och revision. Erfarenhet som 
revisor.  

E13. Trelleborg: Kandidatexamen i 
företagsekonomi Erfarenhet av redovisning 
och affärsuppföljning.  

STOCKHOLM 
E14. Masterexamen i revision och 

ekonomistyrning. Mångårig erfarenhet i 
revision, riskanalys och ekonomistyrning.  

E15. Kandidatexamen i företagsekonomi med 
inriktning mot redovisning och revision. 
Erfarenhet av redovisning, bokföring och 
revision.  

E16. Magisterexamen i ekonomi inriktad på 
redovisning. Har erfarenhet av arbete med 
redovisning och administration.  

E17. Kandidatexamen inriktad på 
redovisning/revision, master i management. 
Bankerfarenhet.  

E18. Kandidatexamen i företagsekonomi inriktad 
på redovisning och revision. Erfarenhet som 
revisor.  

E19. Profilen ej längre tillgänglig för praktik 
E20. Kandidatexamen i företagsekonomi, 

inriktning redovisning och revision. 
Erfarenhet som samarbetsinriktad 
ekonomichef.  

E21. Kandidatexamen i företagsekonomi med 
tyngdpunkt på management. Erfarenhet av 
bokföring, lönehantering m.m.  

SÖDERMANLANDS LÄN 
E22. Nyköping: Kandidatexamen i 

företagsekonomi med inriktning mot 
finansiering Behärskar SAP, bankerfarenhet.  

VÄRMLANDS LÄN 
E23. Karlstad: Kandidatexamen i företagsekonomi 

med tyngdpunkt på finansiering. 
Bankerfarenhet.  

 



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

 

 

 

VÄSTMANLANDS LÄN 
E24. Fagersta: kandidatexamen i 

företagsekonomi. Erfarenhet av arbete med 
statistik och revision på sjukhus.  

E25. Profilen ej längre tillgänglig för praktik 

VÄSTRA GÖTALANDS LÄN 
E26. Borås: kandidatexamen i företagsekonomi 

med tyngdpunkt på management. 
Erfarenhet av redovisning.  

E27. Göteborg: Erfaren civilekonom med bred 
historik av redovisningsarbete i näringsliv 
och offentlig förvaltning.  

E28. Göteborg: Kandidatexamen i ekonomi med 
inriktning mot redovisning. Bankerfarenhet.  

E29. Göteborg: Magisterexamen i företags-
ekonomi inriktad på redovisning och revision.  

E30. Göteborg: Kandidatexamen i 
företagsekonomi med tyngdpunkt på 
redovisning och revision.  

 
E31. Mellerud: Kandidatexamen i 

företagsekonomi med inriktning mot 
finansiering. Erfarenhet av bokföring.  

E32. Trollhättan: Företagsekonom med kandidat-
examen inriktad på redovisning och revision. 
Erfarenhet av bokföring och budgetering.  

ÖREBRO LÄN 
E33. Profilen ej längre tillgänglig för praktik 
E34. Örebro: Kandidatexamen i företagsekonomi, 

inriktning redovisning. Erfarenhet av 
administrativt arbete med kvittohantering, 
schemaläggning, m.m.  

ÖSTERGÖTLANDS LÄN 
E35. Mjölby: Kandidatexamen i företagsekonomi 

inriktad på redovisning och revision. 
Bankerfarenhet.  

E36. Mjölby: Magisterexamen i företagsekonomi 
inriktning bank och finans. Bankerfarenhet. 

 

 

 

 

 

 

Academicum är ett avknoppningsbolag från Uppsala universitet med syftet att fungera som en bro mellan 
utbildning och arbetsliv. Vi kan också anlitas för rekryteringsuppdrag och bemanningsupplägg 

(personaluthyrning). Academicum är ett av Almega auktoriserat bemanningsföretag. 
 


