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Kristianstad Akademi

Stor möjlighet för dig som 
vill lite mera och som tar 
ansvar för såväl studier 
som konsultuppdrag!

Välkommen i gänget!



Kristianstad Akademis affärsidé 
är att erbjuda kvalificerade och 
kostnadseffektiva 
konsulttjänster utförda av 
studenter vid Högskolan 
Kristianstad.



Vad vill vi med Kristianstad Akademi?
Vi vill skapa en bro mellan näringslivet och 
offentlig sektor i nordöstra Skåne och studenter 
vid Högskolan Kristianstad. Vår vision är att få 
vara med och bidra till en mer nytänkande och 
innovativ region som i förlängningen ökar 
attraktionskraften att söka sig hit. Vi vill också att 
studenterna skall få upp ögonen för alla de 
fantastiska företag och organisationer vi har i 
Skåne Nordost vilket kommer att leda till arbete 
och att studenterna bosätter sig i den vackra 
region vi befinner oss. På så vis bidrar vi till en 
mera hållbar kompetensförsörjning.



Våra konsultteam
Vi skräddarsyr konsultteam utifrån projektets 
karaktär i samråd med kunden. 

Möjligheten att blanda olika kompetenser och 
utbildningar skapar nytänkande lösningar där 
projektteamet kan analysera problem ur flera 
infallsvinklar.

Enskild student är också en variant då 
projektets karaktär passar upplägget.



Vill DU tjäna pengar och utveckla dina förmågor?
Istället för att ta extrajobb vid sidan om studierna där du inte 
utvecklas nämnvärt, är detta en gyllene möjlighet att utmana dig 
själv till att under dina studieår skapa kontakt med arbetsgivare i 
regionen genom arbete i verkliga konsulttjänster som i sin tur kan 
leda till anställning framgent. Du utvecklas och tjänar pengar på 
samma gång. Det hela kommer också att öka intresset för 
studierna vilket mynnar ut i en mycket stimulerande utbildning.



Vilka får möjligheten att vara med?
Vi är intresserade av att engagera studenter som har förmågan att 
analysera en befintlig verksamhet, förstå problematiken samt har 
engagemanget och förmågan att utveckla densamma. Driv i 
kombination med professionalitet är viktiga ledord för konsulterna. 
Studenterna blir anställda via Högskolan Kristianstad Uppdrag AB 
och verkar genom Kristianstad Akademi. 
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