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 HT19 –
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 sharp minds create the future. 400 bolag, 10 000 personer, fokusområden future
transportation, smart cities, connected health och smart materials. Ledningen av Science Parken
lanserar under året en plattform (Join the PEP talk) för att får snabb feed back på innovationer innan
de nått ut på marknaden. Det är också ett sätt att exponera sina produkter/tjänster för investerare,
framtida anställda och partners.
Vad önskar organisationen?
En till två personer som kan intervjua de som nyttjar men även de företagare som inte nyttjar
möjligheten idag, hur det skulle kunna bli mer attraktivt. Vilka är framgångsfaktorerna, hur får vi det
att kännas mindre riskfyllt (att avslöja vad man arbetar på) och hur drar man bäst nytta av feed
backen, hur kan man få företag och feed backers 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 integrationsprogram. Programmet driver
projekt och sociala aktiviteter inom ett flertal områden:
- Språkträning
- Matlagning
- Hållbarhet, yttre (natur) och inre (personlig utveckling)
- Basket på motionsnivå
- Familj & barn
- Arbetsmarknad
Allt går ut på att skapa mötesplatser där folk kan träffas och där olika samhällsgrupper i Lund får
möjlighet att komma samman.
Totalt hade våra aktiviteter över 1200 deltagare under hösten 2018, 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 ett par 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. En
praktikplats på Eos Cares skulle innebära en kombination av att medverka i våra sociala aktiviteter,
medverka i back-end arbete som datahantering, kommunikation och nätverkande samt att leda
aktiviteter och gärna ta fram och genomföra egna idéer för nya projekt eller verksamheter.
Kontaktperson med kontaktuppgifter: Axel Wallin: axel@eoscares.se, 070-736 74 72
Weblänkar för mer information:
Eos Cares hemsida: www.eoscares.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 aktiviteter genomförs i stor utsträckning utanför ordinarie kontorstid.

System Verification
Haft praktikant tidigare från BVP:
Ja, haft praktikanter både hösten 2015 och 2017 med gott utfall. 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:
Alexandra Lellky: alexandra.lellky@cancerkompisar.se
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 och ht18 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.

Danji AB
Haft praktikant tidigare från BVP:
Ja, ht18 med goda erfarenheter
Kort beskrivning av organisationen:
Danji genomför analyser av hur kunder och medarbetare upplever sin interaktion med en
organisation (vår kund). Vi kartlägger kundernas och medarbetarnas beteende kopplat till
deras drivkrafter, instinkter, känslor och förväntningar. Med nya insikter om kund och
medarbetare får organisationen reda på vad de behöver göra för att bli mer attraktiv på
marknaden/arbetsmarknaden.
Vad önskar organisationen?
Vi behöver en självständig och lättlärd praktikant som kan hjälpa oss med djupintervjuer och
analys men som gärna också är intresserad av hur man säljer och marknadsför en komplex
tjänst. Du grottar gärna ner dig i information och tycker att ord och språk är ett bra medel
att förstå människor på.
Kontaktperson med kontaktuppgifter:
Ingela Mauritzon: ingela.mauritzon@danji.se, 0729-312 066
Weblänkar för mer information: www.danji.se, www.kundupplevelse.com
Övrigt: Hos oss, ett litet och ganska nytt bolag, får du stor möjlighet att skapa en plats för dig
själv och vara med och se hur ett bolag växer och formas. Välkommen!

Allakando
Haft praktikant tidigare från BVP: Nej
Kort beskrivning av organisationen:
Vi är ett av Sveriges största företag för privatundervisning, kurser & digitala
utbildningsverktyg. Det innebär allt från personlig privatundervisning till appar inför
högskoleprovet & undervisning i vårt virtuella klassrum. Vi har dessutom flera relaterade
verksamheter, bland annat ett av Sveriges största barnpassningsföretag — myNanny.
Vad önskar organisationen?
En person med brinnande intresse för rekrytering och service. Rollen innefattar bland annat
intervjuhållning, matchning och kundbemötande. Här finns bra information om
rekryteringsrollen på Allakando: http://bit.ly/2LKXY2U
Kontaktperson med kontaktuppgifter:
Julia Sjöberg: 0704-540 475, julia.sjoberg@allakando.se

Weblänk för mer information: https://career.allakando.se/ - här hittar du vår karriärsida
med bra information om vad det innebär att arbeta på Allakando.
Övrigt: Praktiken sker på huvudkontoret som ligger på centralstationen i Lund. Vi kommer
gärna i kontakt med kandidater så snart som möjligt. Det finns flexibilitet i startdatum för
praktiken men ser gärna att upplärning kan börja ske innan respektive terminsstart.

Jobbentrén
Haft praktikant tidigare från BVP: Nej
Kort beskrivning av organisationen:
Jobbentrén är ett socialt företag som arbetar med rekrytering och coachning av nyanlända.
Vi vill vi göra det enkelt för företag som letar personal att nå nyanlända talanger, vilket vi gör
genom matchning. Vi ser även till att anställningen fungerar – efter lyckad rekrytering ger
Jobbentréns coachningsprogram den nyanställde kunskap och vägledning för att utvecklas
på arbetsplatsen och integreras i samhället.
Jobbentréns kontor ligger i centrala Stockholm. För närvarande består arbetsstyrkan av åtta
personer, med en ambition att växa."
Vad önskar organisationen?
Vi på Jobbentrén söker en praktikant, en projektledare inom rekrytering och sälj. Vi söker en
person som trivs med varierade uppgifter och ett jobb där den ena dagen inte är den andra
lik. Du är kreativ, noggrann, nyfiken, flexibel och bekväm med att hugga i där det behövs. Du
kommer bland annat att hålla i intervjuer, både enskilda och i grupp, jobba med matchning
mellan kandidater och tjänster på uppdrag av kund och assistera vid bearbetning av nya
samarbetsföretag. Du medverkar även på olika event och är med och utvecklar Jobbentréns
rekryterings- och säljstrategi. Arbete är högt och lågt och det är viktigt att du har en god
samarbetsförmåga och kan arbeta i grupp, men trivs också bra med att arbeta självständigt
och ta egna initiativ. Personlig lämplighet är viktigast – praktiken utformas till stor del efter
den kompetens som du själv har eller vill utveckla och dina övriga egna önskemål.
Kontaktperson med kontaktuppgifter:
Julia Herou, 070 999 85 59, julia@jobbentren.se
Weblänkar för mer information:
Film om Stevie som har fått jobb via Jobbentrén:
https://www.facebook.com/Jobbentren/videos/1637938542968283/
Annons praktikplatsen:
https://www.jobbentren.se/praktikplats-projektledare/?fbclid=IwAR1ld6ADhcHPQWt0GLT4qLIfl7tLOfJb_-HR73K8VMtUQGNYsqM6L6KbEs
Jobbentréns hemsida:
https://www.jobbentren.se/"

Övrigt:
Jobbentrén är ett härligt team med mycket skratt och högt i tak. Vi vill även skicka med
några ord från vår senaste praktikant Emma som gjorde praktik inom kommunikation:
"Stora möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling i kombination med ett peppigt
och drivet team gör att jag skulle rekommendera alla att söka praktik hos Jobbentrén! Efter
bara 10 veckor kände jag mig som en mer ödmjuk människa med en bättre inblick i att vara
kommunikatör, men kanske framförallt, fick jag en breddad syn på samhället i allmänhet och
integration i synnerhet."

Juno Public Relations
Haft praktikant tidigare från BVP: Ja, ht18 med goda erfarenheter
Kort beskrivning av organisationen:
Juno PR är en PR-byrå som jobbar med hållbarhetskommunikation genom marknads-PR eller
opinionsbildning. Det innebär att våra uppdrag till exempel handlar om att bidra till ökad
mångfald, främja jämställdhet, minska belastningen på miljön eller få människor att må
bättre. Vi har kunder som till exempel Oatly, Läkarmissionen, CCS, Tradera och Sevan.
Vad önskar organisationen?
Vi söker dig som vill påverka samhällsfrågor genom marknadskommunikation eller
opinionsbildning. Du brinner för att öka mångfald, främja jämställdhet och/eller minska
belastningen på miljön och människor. Som person ska du vara nyfiken på din omvärld,
driven, självgående, noggrann och ödmjuk.
Du kommer att bli en del av våra kundteam och bland annat göra research, arbeta med
influencers, delta i möten kring strategi och idé, eventuellt skriva pressmaterial eller ta ut
formgivning beroende på din bakgrund och erfarenhet.
Kontaktperson med kontaktuppgifter:
Skicka ansökan med cv till work@junopr.se.
Maja Rudolphson: maja@junopr.se"
Weblänk för mer information:
http://junopr.se/

Holy Greens
Haft praktikant tidigare från BVP: Ja, ht18 med goda erfarenheter
Kort beskrivning av organisationen:
Mindre tillväxtbolag inom restaurangbranschen - hållbar salladskedja
Vad önskar organisationen?
Praktikant som hjälper HR-chef i ett projekt kring medarbetarengagemang / Ledarskap innefattar teori, förstudie, projekt och utrullning. Praktikant för i övrigt vara med på diverse
event och aktiviteter tillsammans med HR-Chef och övrig kontorspersonal.
Kontaktperson med kontaktuppgifter:
Carl Wieslander: carl@holygeens.se, 0730-52 70 05
Weblänk för mer information:
www.holygreens.se

Alumnrelationer och Arbetslivssamverkan, Lunds universitet
Haft praktikant tidigare från BVP: Ja, både ht17 och ht18 med goda erfarenheter
Kort beskrivning av organisationen: Alumnverksamheten jobbar med att skapa och stärka
relationer till de som har studerat, forskat och/eller arbetat vid Lunds universitet. Genom
bra relationer till alumner världen över byggs ett allt starkare varumärke av Lunds
universitet. Relationerna byggs genom nyhetsbrev, nätverkande- och karriärevents.
Arbetslivsamverkan innebär att erbjuda Lunds universitets studenter bättre förutsättningar,
till goda jobb- och karriärmöjligheter. Detta görs genom att anordna seminarium som
behandlar frågor kring karriär och jobb, genom att samarbeta, både internt och externt,
kring exempelvis olika karriärevent och genom universitets jobbportal MyCareer samt att
stötta arbetsgivare i deras rekryteringsbehov.
Vad önskar organisationen?
Vi söker nu en praktikant som inom ramen för sin universitetsutbildning har möjlighet till
praktik. Praktiken sker under hösten 2019och anpassas till din kurs. Det är viktigt att du
skriver och talar svenska och engelska på hög nivå då vi använder båda språken dagligen i
verksamheten.
Arbetet som praktikant hos oss kan innehålla flera eller delar av nedanstående lista:
•Utveckling av kommunikationsplan för att öka kännedom om alumnnätverket hos befintliga
studenter
•Ta fram förslag på egna aktiviteter för att förbättra kontaktytorna mellan studenter och
alumner
•Assistera vid evenemang för alumner och studenter

•Arbete med sociala media och andra kommunikationskanaler
•Stödja arbetet med våra nyhetsbrev som går ut till alumner och studenter genom att t.ex.
skriva alumnporträtt eller annat innehåll
Kontaktperson med kontaktuppgifter:
Vi tar emot ansökan löpande så ansök så fort du kan.
Susanne Linné: Susanne.linne@er.lu.se tel 046-2224375
Weblänkar för mer information:
www.lu.se/alumn
www.lu.se/karriar

Cross Technology Solutions AB
Haft praktikant tidigare från BVP: Nej
Kort beskrivning av organisationen: Cross Technology Solutions utvecklar ehälsoplattformen LifePod för kroniskt sjuka patienter och deras vårdgivare. Patienterna får
hjälp och stöd i vardagen samt möjlighet att själva följa sin sjukdom genom en
webapplikation. Vårdgivaren får en samlad och prioriterad översikt av sina patienter där de
lätt kan se vilka patienter som behöver mest resurser. På detta sätt går vi från kalenderstyrd
till behovsstyrd vård för den grupp av patienter som står för 80 % av sjukvårdskostnaderna.
LifePod kan användas av patienter med till exempel kardiovaskulära sjukdomar, diabetes
eller KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom).
Cross är en start-up med kontor i Lund. Vi är ett team på 12 personer.
Vad önskar organisationen?
Vi skulle vilja undersöka hur patienterna upplever användningen av LifePod. Hur är det att
följa sin sjukdom digitalt och få kontinuerlig feedback på sina inrapporterade värden? Vill
patienten veta när ett värde är dåligt? Hur reagerar patienten på ett dåligt värde? Vad skulle
patienten behöva för att behålla motivationen för en förändring? Här skulle en praktikant
kunna sätta ihop, genomföra och utvärdera patientintervjuer för att få mer insikt i
patienternas upplevelse av LifePod.
Vi är också intresserade av att få hjälp med hur återkopplingen till patienterna ska
formuleras för att motivera patienterna till en mer hälsosam livsstil och till att fortsätta
använda LifePod.
Det skulle vara mycket värdefullt för oss på Cross att få mer kunskap om det här inför den
fortsatta utvecklingen av LifePod.
Kontaktperson med kontaktuppgifter:
Matilda Landgren: matilda.landgren@cross-solutions.com, 0708-74 27 57
Weblänk för mer information:
www.cross-solutions.com

Dreamwork Scandinavia AB
Haft praktikant tidigare från BVP: Har haft praktikanter varje höst sedan 2012, ofta via
Beteendevetenskapliga kandidatprogrammet vid Lunds Universitet. Många av dessa har
efter sin utbildning fortsatt hos oss som researchers för att sedan gå vidare till konsultchef
eller rekryterare.
Kort beskrivning av organisationen: Rekryterings- och bemanningsföretag, både på TJM och
kollektivsidan
Vad önskar organisationen?
Studenter som praktiskt vill lära sig rekrytering; kravprofil, annonsering, search, urval,
intervjuer, referenstagning, kandidatpresentationer - kort sagt hela processen genom aktivt
deltagande och i många fall eget ansvar.
Intresserad, nyfiken, driven, positiv och seriositet är egenskaper som är viktiga.
Kontaktperson med kontaktuppgifter:
Måns Persson, mans.persson@dreamwork.se, 0761-45 27 10
Weblänkar för mer information:
www.dreamwork.se,
www.dreamstaff.se
Övrigt:
Vi har stor erfarenhet av att ta välkomna studenter på praktikperiod och i samråd med varje
student så gör vi ett individuellt program där man som praktikant får ta stort ansvar, vara
delaktig i verksamheten, blir en del av ""teamet"" och bidrar till kontorets framgång. Allt
med en positiv stämning, tydliga mål och tydliga värderingar! Välkommen!"

