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Kompetenslista vinter 2022 
Uppdaterad 2023-02-06! 

Stockholm – Uppsala 

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, Snabbspår för redovisningsekonomer och Snabbspår för socialt arbete där vi söker samarbets-
partners för praktik. 

Academicum är även leverantör för Rusta och matcha. Vi kan också anlitas för rekryteringsuppdrag 
och bemanningsupplägg (personaluthyrning). Academicum är ett av Almega auktoriserat bemannings-
företag.
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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! 
Korta vägen är ett cirka 6 månader långt utbildningsprogram för akademiker, främst nyanlända 
och utlandsfödda. Under de inledande ca 2–3 månaderna sker utbildning om svensk arbets-
marknad, arbetsplatskultur, yrkescoachning 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 i cirka 3 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 (skriv vilka nummer eller vilken kompetens) till:  

kompetenslistan@academicum.se 

http://academicum.se/kortavagen/ 

Vill du inte ha fler utskick? Meddela oss på: kompetenslistan@academicum.se
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Kompetenser – februari 2023 
Kompetenslistan är indelad efter bransch och ort (STOCKHOLM, UPPSALA). Om du inte hittar 
den kompetens du söker på din ort så titta gärna på den andra orten, då flera av våra deltagare 
kan pendla. Deltagarna började Korta vägen i december och kan påbörja sin praktik vid flexibelt 
startdatum. Listan uppdateras i takt med att personerna går på praktik. 

Våra aktuella områden är: 
Ekonomi/Finans – Administration/HR – Utbildning/Språk – 

Samhällsvetenskap/Socialt arbete – IT/Teknik Bygg/Industri – Design – 
Naturvetenskap/Miljö – Medicin  

Ekonomi/Finans: 
STOCKHOLM 
K1. Kandidatexamen i företagsekonomi inriktad 

på redovisning och erfarenhet som 
redovisningskonsult.  

K5. Kandidatexamen ekonomi inriktad mot 
redovisning. Erfarenhet som företagsråd-
givare och kundrelationsansvarig på bank. 

Följande ekonomer i Stockholm går ett 
snabbspår för redovisningsekonomer och är 
tillgängliga för praktik från 1 mars. Se mer i slutet 
av detta dokument. 

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.  

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.  
UPPSALA 
K12. Masterexamen i ekonomi med inriktning på 

affärsadministration. Erfarenhet av affärs-
utveckling, projektledning inom IT, 
mjukvaruutveckling m.m.  

K13. Magisterexamen i redovisning och analys 
och erfarenhet av arbete som bl a CFO, 

projektledare och redovisningsekonom.
K15. Resultatdriven entreprenör med 

masterexamen i företagsekonomi och mer 
än sex års erfarenhet av att bedriva 
import/export.  

Administration/HR: 

STOCKHOLM 

K18. Masterexamen i IT och Management inriktad 
på rekrytering. Stor kunskap och erfarenhet 
inom shortlisting och CV-screeening.  
 

UPPSALA 
K20. Administratör och laboratorietekniker med 

11 års erfarenhet som kontorschef för ett 
läkemedelsföretag.  

K21. Utbildning i ledningssystem och 14 års 
erfarenhet av administration inom projekt i 
byggsektorn.  
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STOCKHOLM 
K28. Kandidatexamen i språkvetenskap 

(engelska/ukrainska) och har erfarenhet av 
arbete som tolk, översättare, administratör 
och avdelningschef.  

K29. Ekonom med serviceerfarenhet som vill 
praktisera på förskola. 

UPPSALA 
K31. Masterexamen i engelska med inriktning 

mot undervisning. Erfarenhet av arbete som 
engelsklärare och programassistent.  

K32. Kandidatexamen i teologi och filosofi och 
erfarenhet av arbete som tolk och 
översättare (franska, swahili, engelska, m.fl.), 
präst, gymnasielärare. 

K33. profilen 

K34. Legitimerad bild- och slöjdlärare med 
textilinriktning och erfarenhet av 
pedagogiskt arbete.  

Samhällsvetenskap/Socialt arbete: 

STOCKHOLM 
K35. Kandidatexamen i sociologi inriktad mot 

    socialt arbete, goda kunskaper i att stötta 
misshandlade kvinnor och ungdomar.  

K37. Utbildad psykolog med lång erfarenhet som 
skolpsykolog och arbete med att förebygga 
våld.  

K38. Socionomexamen och erfarenhet av arbete 
som kurator på en grundskola. 

Följande tre går ett snabbspår för socialt arbete 
och är tillgängliga för praktik från 1 mars. Se mer 
i slutet av detta dokument. 

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.  

UPPSALA 
K39. Kandidatexamen i kulturantropologi med 

inriktning på hållbara samhällssystem. 
Erfarenhet av arbete som bl.a. tolk 
(svenska/engelska) och informations-
administratör.  

Följande två går ett snabbspår för socialt arbete 
och är tillgängliga för praktik från 1 mars. Se mer 
i slutet av detta dokument. 

S15. Uppsala: Masterexamen i sociologi. 
Erfarenhet av undervisning vid universitet 
och som forsknings- konsult för 
internationell organisation.  

S16. Uppsala: Kandidatexamen i socialt arbete 

och erfarenhet av socialt arbete i kontakt 
med flyktingar.  

IT/Teknik: 

STOCKHOLM 

K45. Livsmedelsinspektör med erfarenhet från 
Sverige. 

Bygg/Industri 

STOCKHOLM 
K47. Arkitekt med inriktning på 

konstruktionsindustri. Erfarenhet av 
detaljplanering, arkitektonisk design, 
datastödd design i CAD, m.m.  

K50. Arkitekt skicklig i ritning och design i 2D/3D: 
Revit, Autocad 3ds Max m.m. 

Naturvetenskap/Miljö: 

STOCKHOLM 
K53. Kandidatexamen i miljövetenskap och 

förvaltning av naturresurser. Erfarenhet av 
arbete med statlig översyn och utvärdering 
av plantering.  

UPPSALA 

K57. Geovetare med bred erfarenhet av 
geologiska och geofysiska studier och 
praktisk erfarenhet av insamling, tolkning 
och analys av geologiska och geofysiska 
data.  

K58. Masterexamen i biokemi och molekylär 
växtbiologi med labberfarenhet. Även 
utländsk grundskollärarutbildning och 
erfarenhet av arbete som lärare i 
naturvetenskap, matematik och engelska. 

Utbildning/Språk: 
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K59. Master i biokemi med inriktning på proteiner 
och enzymer. Erfarenhet av 
laboratoriearbete.  

Medicin: 

UPPSALA  
K65. Läkarutbildad med erfarenhet från 

hemlandet av arbete som allmänläkare, på 
sjukhus med inriktning mot diabetes samt 
som ultraljudspecialist. 

K66. Doktorsexamen i parasitologi och erfarenhet 
av arbete med optimering och 
kvalitetskontroll för snabbtest i laboratoriet, 
kliniska prövningar med läkemedel och 
fältarbete inom lågresursområden.  

K67. Erfaren forskare inom immunologi, 
mikrobiologi och molekylärbiologi med 
labbchefserfarenhet redo att tillämpa 
färdigheter från över 12 års arbete inom 
industri och akademi.  
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SNABBSPÅR FÖR AKADEMIKER
Ett samarbete mellan Academicum, Södertörns högskola, Arbetsförmedlingen samt 

företag, organisationer och myndigheter. 

Snabbspår är rikstäckande utbildningsprogram för utlandsfödda akademiker med en 
specifik akademisk inriktning. Just nu är två snabbspår aktuella: snabbspår för redovisnings-
ekonomer och snabbspår för socialt arbete Utbildningarna sker i samarbete mellan 
Academicum, Södertörns högskola och Arbetsförmedlingen.  

Snabbspåren börjar med en kurs i yrkesspecifik svenska som förbereder deltagarna för 
sex månaders akademiska studier på Södertörns högskola. Det sista steget i snabbspåren 
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.  

Vi söker praktikplatser för ekonomer i hela Sverige! 
Samtliga deltagare i snabbspåret har minst kandidatexamen i ekonomi, och många har 
flera års erfarenhet av ekonomiarbete på olika nivåer. Efter tre månaders specialkurs i 
ekonomsvenska går deltagarna igenom sex månaders akademiska studier i civilrätt, 
företagsbeskattning, externredovisning och koncernredovisning på Södertörns högskola. 
Söker praktik 4–6 månader som ska påbörjas under våren 2023, tidigast 1 mars, med 
flexibelt startdatum. 

Vi söker praktikplatser inom socialt arbete i hela Sverige! 
Samtliga deltagare i snabbspåret har minst kandidatexamen i ämnen kopplade till socialt 
arbete, och många har flera års yrkeserfarenhet. Efter tre månaders specialkurs i 
yrkessvenska går deltagarna igenom sex månaders akademiska studier i socialrätt, juridisk 
tillämpning i utredningsarbete, social omsorg och välfärdspolitik på Södertörns 
högskola.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?
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 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. Hässleholm: Civilekonom med 
kandidatexamen i företagsekonomi och IT. 
Erfarenhet av budgetering, planering, 
redovisning m.m.  

 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. Malmö: Magisterexamen i företagsekonomi 
med inriktning mot finansiering. Lång 
erfarenhet av redovisning och som 
ekonomiansvarig.  

 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  

 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.  

 
 

 



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

 

 

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.  

VÄSTMANLANDS LÄN 
 E24. Fagersta: kandidatexamen i 

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

 E25. Västerås: Kandidatexamen i 
företagsekonomi, med inriktning mot 
finansiering. Erfarenhet som 
ekonomiassistent.  

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. 
Muhammad  

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

ÖREBRO LÄN 
 E33. Örebro: Kandidatexamen i redovisning och 

företagsekonomi. Erfarenhet av arbete som 
ekonomiassistent och projektkoordinator.  

 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. 
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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. 

 
 
 
 




