
Bra sidor att bevaka för att hitta tips om 

praktikplatser: 

Facebook: 

Kommunikation och Medier, Lunds Universitet 

Arbetslivsforum | Humaniora och teologi | Lunds universitet 

(dessa två områden har många gånger gemensam arbetsmarknad men med olika 

inriktningar i arbetsuppgifter) 

 

Intressenter av praktikanter HT18 – 

Kanonerbjudanden till er som vill göra praktik! 

Dessa har uttryckligen vänt sig till oss för att få tag i någon/några av er 

studenter: 

Lund Ideon science park 

Haft praktikant tidigare från BVP: Ja, två stycken under hösten 2017 med mycket gott utfall 

 

Kort beskrivning av organisationen:  

Where shart minds create the future. 400 bolag, 9000 personer, fokusområden future 

transportation, smart cities, connected health och smart materials. Ledningen av Science 

Parken lanserar under året ett mentorskapsprogram och skulle vilja ta fram en strategi för 

att få fler att registrera sig och drar nytta av mentorskapsprogrammet, som är gratis. 

Vad önskar organisationen? 

En person som kan intervjua adepter och mentorer men även de företagare som inte nyttjar 

möjligheten idag, hur det skulle kunna bli mer attraktivt. Vilka är framgångsfaktorerna, hur 

blir man den bästa mentorn, hur drar man bäst nytta av lärdomarna som adept, vilket stöd 

behöver båda parter för att nyttja detta maximalt? 

Kontaktperson med kontaktuppgifter:  

Mia Rolf, 0709-100 111, mia.rolf@ideon.se  

Weblänk för mer information: www.ideon.se 

Övrigt: Detta är ett strategiskt viktigt och möjligen PR-mässigt stort uppdrag som kommer 

att ge möjligheter att synas på ett professionellt sätt framåt. Möjligen kan det förbättra 

tillväxten i parken på lång sikt 



Eos Cares, Lund 

Haft praktikant tidigare från BVP:   

Ja, vi tog emot en praktikant under ht17 vilket föll mycket väl ut för båda parter. 

 

Kort beskrivning av organisationen: 

Eos Cares startades upp i januari 2016 och är IK Eos Baskets program för socialt 

ansvarstagande. Inom programmet drivs projekt och aktiviteter inom fyra områden: 

- Sociala aktiviteter 

- Språkträning 

- Arbetslivserfarenhet  

- Bostad 

Totalt hade våra aktiviteter 730 deltagare under hösten 2017, och den största delen av dessa 

kom på våra språkcaféer med ca 100 besökare per vecka. För närvarande drivs 

verksamheten av en grupp på 6 personer och totalt ca 40 volontärer. Med något undantag 

sker verksamhetsledning och alla aktiviteter i Eoshallen, Arkivgatan 32 i Lund. 

 

Vad önskar organisationen? 

Eos Cares växer och söker fortlöpande nya vägar att bredda och förbättra verksamheten. Vi 

söker därför personer som vill vara med och driva programmets utveckling, beroende av 

kandidaternas intressen och färdigheter kan detta vara inom en kombination av ett flertal 

områden, bl a 

- Management, t ex organisering av aktiviteter, projektledning av nya verksamheter 

- Events, arrangera sammankomster som involverar ett stort antal människor 

- Organisation, bl a etablera verktyg, struktur och administrativa processer 

- Rekrytering, intervjuer och involvering av nya volontärer eller medarbetare 

- Coaching, ledning av grupper eller individer för att utveckla färdigheter 

- Utbildning, utveckling av metoder för språkträning, seminarium inom psykologi och 

personlig utveckling 

- Marknadsföring, utveckling av kontaktnät och kommunikationskanaler 

- Kommunikation och media, bl a foto- och videomaterial, websida, nyhetsbrev, 

mediastrategi 

Vår ambition är att fortsätta utveckla teamet och bygga vidare på en atmosfär som präglas 

av hög samarbetsförmåga, kreativitet och leveranskapacitet. 

 

Kontaktperson med kontaktuppgifter: Axel Wallin, axel@eoscares.se, 070-736 74 72 

Weblänkar för mer information:  

Eos Cares hemsida: www.eoscares.se 

IK Eos hemsida: www.eoslund.se  

Facebook-sida “Eos Cares”: https://www.facebook.com/eoscares/ 

Introduktionsvideo: https://vimeo.com/249249245 



Övrigt: Vi etablerar gärna kontakt med kandidater så snart som möjligt, så att lämpliga roller 

kan utformas inför hösten. Verksamheten startar upp på allvar i samband med Lunds 

Universitets Arrival Week, vanligtvis i mitten av augusti. Om praktiken kan startas upp i 

samband med detta är det ett stort mervärde. (Det är OK från LU:s sida) 

Eos Cares driver samarbeten med ett flertal andra organisationer, bl a TAMAM, Kompis 

Sverige, Rädda Barnen och Flyktingar i Lund. 

 

System Verification 

Haft praktikant tidigare från BVP:  

Ja, haft praktikanter både hösten 2015 och 2017. Fokus har då varit att titta på hur vi 

bedriver våra processanalyser ute hos kunder och om vi missar viktiga aspekter från ett 

beteendevetenskapligt perspektiv samt undersöka förutsättningar för innovativt 

organisationsklimat. 

 

Kort beskrivning av organisationen:  

Vi är ett konsultbolag som arbetar med test och kvalitetssäkring av mjukvara samt arbetar 

med att hjälpa våra kunder i det övergripande kvalitetsarbetet, dvs. allt från att ställa rätt 

krav på leverantörer till att ha kontroll på sina egna processer  

 

Vad önskar organisationen? 

Vi är intresserade av vad en beteendevetare kan tillföra överhuvudtaget. Primärt önskar vi 

undersöka vidare om vilka krav agila arbetssätt ställer på individer och hur det påverkar 

motivation och nöjdhet med jobbet. Men, vi har också lärt oss att ni som beteendevetare 

har många strängar på er lyra så vi vill gärna ha en dialog med den eller de som söker till oss 

för att göra en så bra match som möjligt. Med andra ord har vi många möjligheter att skapa 

en spännande praktikperiod för dig som söker dig till oss! 

 

Kontaktperson med kontaktuppgifter: Magnus C. Ohlsson: 073-661 28 60, 

magnus.c.ohlsson@systemverification.com 

 

Weblänk för mer information: www.systemverification.com 

 

Cancerkompisar 

Haft praktikant tidigare från BVP:   

ja, både hösten 2016 och 2017 med gott utfall. 

 

Kort beskrivning av organisationen: 

Cancerkompisar är en ideell organisation som drivs utan vinstintresse. Genom en matchning 

och ett onlineforum får man kontakt med andra anhöriga som är eller har varit i liknande 

situation. 



Vårt mål är att ingen ska bli sjuk av att vara anhörig. Det är kostnadsfritt både att vara och 

att få en cancerkompis.  

Cancerkompisar vill att ingen ska bli sjuk av att vara anhörig. Inte du. ingen annan. 

Vi finns i forskningsbyn Medicon Village i Lund. Utöver stödet sprider vi kunskap om denna 

stora och dolda målgrupp samt bedriver forskning. 

 

Vad önskar organisationen? 

Cancerkompisar vill nå ut till ännu fler att stödet finns. Det finns många arenor att välja att 

agera i. Arbetsgivare. Sjukvården. Skåne 33 kommuner. Uppdraget kan utföras på flera sätt. 

Allt beror på vilket intresse praktikanten har. 

 

Kontaktperson med kontaktuppgifter: 

Inga-Lill Lellky, inga-lill.lellky@cancerkompisar.se, 072-560 40 64 

 

Weblänk för mer information:  

www.cancerkompisar.se (vi finns i alla sociala kanaler) 

 

Övrigt: Den som visar intresse av att förlägga sin praktik på Cancerkompisar.se får en unik 

möjlighet att finnas i en unik miljö, på Medicon Village, bland näringsliv, akademi och 

forskare. 

 

Skånes universitetssjukvård, Avdelning strategisk vårdutveckling 

och säkerhet , Enhet säkerhet och katastrofmedicin 

Haft praktikant tidigare från BVP:      

ja, ht16 med goda erfarenheter 

 

Kort beskrivning av organisationen: 

Skånes universitetssjukvård, SUS, med ca 13 000 anställda består av sjukhusen i Malmö, 

Lund samt 37 vårdcentraler i sydvästra Skåne. Enhet säkerhet och katastrofmedicin med 14 

medarbetare svarar för risk- och säkerhetsfrågor såsom informationssäkerhet, hot och våld, 

brand och allmän säkerhet samt kontinuitetsplanering. En del av enheten ansvarar för 

sjukhusets katastrofmedicinska arbete. 

Vi ansvarar även för funktionen tjänsteman i beredskap, SUS-TiB, som är bemannad dygnet 

runt. 

 

Vad önskar organisationen? 

Enhet säkerhet och katastrofmedicin önskar få ett beteendevetenskapligt perspektiv på 

säkerhetsfrågor inom något av de områden enheten arbetar med. Vi ser fram emot 

studenter som aktivt och engagerat deltar och bidrar med sina kunskaper från utbildningen. 



Många säkerhetsfrågor bottnar i det mänskliga beteendet vad gäller beslutsfattande och 

agerande. Vi ser att det beteendevetenskapliga perspektivet kan bidra till att utveckla 

säkerhetsarbetet vid SUS. 

 

Kontaktperson med kontaktuppgifter: 

Patrik Tolvsgård, tel 040-33 25 37 eller patrik.tolvsgard@skane.se 

 

Weblänk för mer information: http://vard.skane.se/skanes-universitetssjukhus-sus/ 

 

Övrigt: Arbetsplatsen är placerad på sjukhusområdet i Malmö men arbete sker också i Lund. 

Vi är måna om att praktiktiden blir positiv och till nytta för både studenter och SUS. 

 

Kraftringen Energi AB  
Haft praktikant tidigare från BVP:      

ja, ht14 med goda erfarenheter  

Kort beskrivning av organisationen: 

Kraftringen är ett energibolag med ambitionen att leda utvecklingen av framtidens energi. Vi 

tar ansvar för att använda naturresurser så effektivt som möjligt genom att fokusera på 

lokala energilösningar som både skapar stora miljövinster och bidrar till en hållbar tillväxt i 

regionen. Kraftringen ägs av kommunerna Lund, Eslöv, Hörby och Lomma och har cirka 300 

000 energikunder och 480 medarbetare. Vi erbjuder lösningar inom el, värme, kyla, gas, 

fiber, entreprenad och andra energirelaterade tjänster.  

Vad önskar organisationen? 

En praktikant inom HR. Exakt vad personen skulle kunna arbeta med är beroende av 

praktikantens egna drivkrafter och hur vi kan kombinera ihop det med våra behov. 

 

Kontaktperson med kontaktuppgifter: 

Eva Klevås: eva.klevas@kraftringen.se eller  

Helena Liliendal-Hansen: helena.liliendal-hansen@kraftringen.se  

 

Weblänk för mer information: www.kraftringen.se 

 

Danji AB  
Haft praktikant tidigare från BVP:  Nej 

Kort beskrivning av organisationen: 

Danji arbetar med att visualisera och konkretisera kund- och medarbetarbeteenden, 

företagskultur och marknadsrelevans. Via en unik intervjuteknik och analys med rötterna 

inom beteendevetenskap, psykologi och humanistisk forskning, lyfter vi fram upplevelser 

och känslor som inte låter sig gestaltas på annat sätt. Vare sig via enkäter, fokusgrupper eller 

artificiell intelligens.  



Vad önskar organisationen? 

En person som kan hjälpa oss med vår intervju- och analysverksamhet, med att 

kommunicera fördelarna med ett beteendevetenskapligt perspektiv till näringslivet samt 

med att utveckla, utmana och förfina vår metodologi. Vi är intresserade av personer som vill 

använda sina akademiska färdigheter i en praktisk och affärsinriktad miljö. Personen 

kommer att hjälpa oss med det operativa arbetet och i kontakt med befintliga och 

potentiella kunder. 

  

Kontaktperson med kontaktuppgifter: 

Ingela Mauritzon: ingela.mauritzon@danji.se, 0729-312 066 

Weblänk för mer information: www.danji.se, www.kundupplevelse.com  

Övrigt: Danji är ett nytt och växande bolag. Här finns stora möjligheter att utvecklas, möta 

spännande kunder för att vidga sitt nätverk och utvecklas till att arbeta med oss på längre 

sikt också.  


