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SNABBSPÅR FÖR SOCIALT ARBETE 

Ett samarbete mellan Academicum, Södertörns högskola, Arbetsförmedlingen samt 

företag, organisationer och myndigheter. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Vi söker praktikplatser inom socialt arbete! 

Snabbspåret för socialt arbete är ett rikstäckande utbildningsprogram för utlandsfödda 
och nyanlända som har akademisk utbildning kopplad till socialt arbete. Utbildningen 
sker i samarbete mellan Academicum, Södertörns högskola och Arbetsförmedlingen. 
Samtliga deltagare i snabbspåret har minst kandidatexamen i ämnen kopplade till socialt 
arbete, och många har flera års yrkeserfarenhet. Programmet börjar med en specialkurs 
i yrkessvenska som förbereder deltagarna för sex månaders akademiska studier i socialrätt, 
juridisk tillämpning i utredningsarbete, social omsorg och välfärdspolitik 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 i Sverige. Många av deltagarna behärskar flera språk och besitter kulturell 
kompetens som är värdefull vid kontakt med klienter med bakgrund i andra länder.  

 

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 
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Kompetenslista – snabbspår för socialt arbete 
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 
socialrätt, juridisk tillämpning i utredningsarbete, social omsorg och välfärdspolitik i sex månader 

på Södertörns högskola.

BLEKINGE LÄN 
S1. Sölvesborg: Kandidatexamen i sociologi och 

socialt arbete. Erfarenhet som barnskötare.  

GÄVLEBORGS LÄN 
S2. Gävle: socionomexamen och erfarenhet från 

socialt arbete på det rättsliga området.  
S3. Hofors: Kandidatexamen i sociologi och 

erfarenhet som skolkurator. 

JÖNKÖPINGS LÄN 
S4. Värnamo: Kandidatexamen inriktad mot 

socialt arbete, Erfarenhet från internationella 
organisationer, som skolkurator samt i 
Socialtjänsten.  

SKÅNE LÄN 
S5. Helsingborg: Magisterexamen i sociologi 

och utbildad psykoterapeut. Erfarenhet av 
terapeutiska samtal och som lärare i 
samhällsämnen.  

S6. Helsingborg: Masterexamen i 
hälsovetenskap med specialisering inom 
psykisk hälsa samtsocionomexamen. 
Erfarenhet som bl.a. doula.  

S7. Lund: Kandidatexamen i socialt arbete, 
intresserad av arbete m. ungdomar, 
kvinnojour el. brotts- och narkotika-
förebyggande arbete.  

S8. Malmö: Kandidatexamen i sociologi och 
master i kulturvetenskap. Erfarenhet som 
kurator kring kvinnors sociala problem; 
undervisning och forskning. 

S9. Malmö: Masterexamen i socialt arbete och 
erfarenhet som bl.a. skattjänsteman och 
säkerhetsvakt.  

S10. Svalöv: Socionomexamen och erfarenhet 
från socialtjänst och biståndshandläggning.  

STOCKHOLM 
S11. Kandidatexamen i sociologi och lärarexamen 

i samhällsämnen. Erfarenhet som skolkurator 
och gymnasielärare.  

S12. Kandidatexamen i sociologi och socialt 
arbete. Erfarenhet av att stödja barn med 
cancer och social färdighetsträning.  

S13. Kandidatexamen i socialt arbete och 
erfarenhet av att bl.a. planera och 
koordinera aktiviteter för barn.  

SÖDERMANLANDS LÄN 
S14. Nynäshamn: Socionomexamen och 

erfarenhet som sekreterare/administratör på 
läkarmottagning.  

UPPSALA LÄN 
S15. Uppsala: Masterexamen i sociologi. 

Erfarenhet av undervisning vid universitet 
och som forskningskonsult för internationell 
organisation.  

S16. Uppsala: Kandidatexamen i socialt arbete 
och erfarenhet av socialt arbete i kontakt 
med flyktingar.  

VÄSTRA GÖTALANDS LÄN 
S17. Göteborg: Kandidatexamen i sociologi. 

Erfarenhet som hälsosamordnare.  
S18. Tranemo: Kandidatexamen i sociologi och 

erfarenhet av arbete med 
invandrarungdomar som socialsekreterare.  

ÖSTERGÖTLANDS LÄN 
S19. Linköping: Kandidatexamen i socialt arbete 

validerad i Sverige. Erfarenhet av kundtjänst, 
är alltid positiv med en empatisk syn på 
klienten. 

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. 


