
Akademisk Praktikant på Säkerhetsuniversitetet hösten 2022  

 

Är du intresserad av att driva utvecklings och utbildningsprojekt. Då ska du göra din 

akademiska praktik hos Säkerhetsuniversitetet i höst!  

 

 

Ditt uppdrag blir att tillsammans med vår erfarna Utbildningsledare planera, driva, genomföra 

och utvärdera utbildningar. Största delen kommer du att arbeta med att utveckla vår 

Yrkeshögskoleutbildning Kvalificerad Säkerhetsingenjör. Även studerandekontakt finns som 

en del i uppdraget och målet är att du under denna tid under handledning ska utveckla 

kompetens som junior Utbildningsledare inom Yrkeshögskolan. En mycket eftertraktad 

kompetens! Vidare kommer du att hjälpa till med genomförande av branschspecifika 

utbildningar för yrkesverksamma inom säkerhetsbranschen.  

 

 

Vi kommer att medverka i flera publika arrangemang i både fysisk och digital form och du är 

en självklar deltagare i dessa vilket även kan utveckla ditt kontaktnät för framtiden. 

 

 

Så blir din praktik hos oss   

Rollen kräver att du har en hög grad av ordning och reda samt en hög social kompetens, då du 

kommer ha många bollar i luften samtidigt och skaffa dig ett gediget kontaktnät både i och 

utanför säkerhetsbranschen.  

Vi i teamet jobbar nära varandra och genom hårt arbete uppnår vi våra mål och har kul längs 

vägen! Dessutom arbetar vi inte sällan i nätverksgrupper med flera medlemsföretag, 

myndigheter och expertgrupper – så det är viktigt att du gillar att nätverka och samarbeta!  

Det du kan förvänta dig av oss är att vi kommer ta emot dig väl och att vi är måna om att du 

ska känna att du är nöjd under terminen hos oss, därför har du möjlighet att tillsammans med 

oss påverka dina arbetsuppgifter inför att du ska börja hos oss. Det vi förväntar oss av dig är 

att du tar initiativ, är flexibel och lösningsfokuserad och ansvarsfull. Du är mogen och van vid 

att agera självständigt och stimuleras av olika uppgifter.  

 

Ansök redan idag  

 

Skicka in din ansökan till jobb@sakerhetsbranschen.se med ett cv och ett personligt 

brev. Märk ansökan med "Praktik Säkerhetsuniversitetet" Inför urval även ett intyg från 

skolan att du ska genomföra en praktiktermin. Vi tar tacksamt emot din ansökan senast 

den 20 maj 2022. Uttagning och intervju sker löpande så vänta inte med att skicka in din 

ansökan. Praktiken är oavlönad men en fantastisk möjlighet att utveckla viktig 

kompetens, bl.a. som junior utbildningsledare inom YH.  

  

Hur är det att vara praktikant hos SäkerhetsBranschen?   

 

Läs gärna intervjuer med några av våra tidigare akademiska praktikanter om hur deras tid hos 

SäkerhetsBranschen såg ut och vad de tog med sig från sin praktikperiod.   
 

Veronica och Emilia våren 2021   

Jonatan våren 2020  

 
 

https://sakerhetsbranschen.se/hur-ar-det-att-gora-praktik-hos-sakerhetsbranschen/?fbclid=IwAR0imkqcWt0VVq8zFrciphKuIXOzxL-HUHP7YR3THveejKat0730qLZUCqs
https://sakerhetsbranschen.se/hur-ar-det-att-gora-praktik-hos-sakerhetsbranschen/?fbclid=IwAR0imkqcWt0VVq8zFrciphKuIXOzxL-HUHP7YR3THveejKat0730qLZUCqs


 
 


