BETEENDE

VETARE
I PRAKTIKEN
Program 11 januari 2012

Lokal: 206 i Universitetshuset, Lund
08.00 – 08.30

Samling och förberedelse inför dagen

08.30 – 10.00

Välkommen!
Ann-Katrin Bäcklund, dekan Samhällsvetenskapliga fakulteten
Johan Bertlett - konferencier

		

		Presentationerna börjar		
10.00 – 10.30

Paus med mingel/musik

10.30 – 12.00

Presentationer

12.00 – 13.00

Lunch på plats med mingel/musik

13.00 – 14.30

Presentationer

14.30 – 15.00

Paus med mingel/musik

15.00 – 16.00

Paneldebatt och avslutning		
I Panelen: Rune Jessen Brand, praktikant
Ingela Steij Stålbrand, BVP-representant
Lars Persson, Barn och skolförvaltning Lund Öster (kommun)
Claes Fischer, Sony Ericsson (näringsliv)
Christina Merker-Siesjö, ABF/ABL (idéburen organisation)
Lisa Jedlid, Sydsvenska Handelskammaren
Margareta Nordstrand, Externa relationer, Lunds universitet
Moderator: Robert Holmberg, Institutionen för psykologi

		
		
		
		
		
		
		

PRESENTATIONER
Julia Åhlin – Vad tycker folk om det ena och det andra?		
Julia berättar om sin praktik på ett analysinstitut inom marknadsanalys – Userneeds.
Sofia Nilsen – Det gäller att hitta dörrarna själv
Sofia berättar om variation och språkutveckling samt verkligheten som den kan te
sig på Barn- och Skolförvaltningen i Södra Sandby.
Rasmus Larsson – Beteendevetare i idéburen sektor
Rasmus berättar sin praktik på Yalla Trappan och dess sammanhang i samhället.
Johanna Nilsson – Det behövs inga fler ornitologer
Johanna berättar om Malmö stads satsning på Social hållbarhet inom Områdesprogrammen där Johanna jobbat med delaktighet och kommunikation i stadsdelen Seved.

Clara Franzén – Rekryteringsstrategi anpassas till jobbsökarbeteendet
Hur ser jobbsökarbeteendet ut och hur har det förändrats de senaste 10 åren?
På vilket sätt måste företagen utveckla sin rekryteringsstrategi för att följa med i
denna förändring och kunna tillgodose sin kompetensförsörjning? Clara har gjort
sin praktik på CareerBuilder i Stockholm.
Sara Nordström – Flexibel resurs
Sara pratar om att vara ett beteendevetenskapligt bidrag till ett kommunalt
projekt. Vilka insikter och bidrag kan en beteendevetare ge en projektgrupp och
målgruppen för projektet?
Rebecka Lekemo – Barns beteenden
På sin praktik på Luzern i Lund har Rebecka mött några av samhällets mest utsatta
barn. Som beteendevetare med kunskaper i utvecklingspsykologi har hon deltagit
i utredningsarbete, behandling och observationer. Rebecka har också utformat en
samanställning kring barns normala psykiska utveckling som ska fungera som ett
stöd och en referens i personalens arbete.
Andreas Larsson – Varför chansa?
Andreas pratar om sin praktikuppgift om krav på morgondagens chefer samt innehåll i chefskap men också om övriga uppgifter han gjort under praktiktiden inom
staben för strategisk ledning vid SUS Lund, Region Skåne
Hanna Antonsson – Beteendevetare på Regeringskansliet
Hanna har följt det dagliga arbetet i Barn- och familjegruppen på Enheten för
familj och sociala tjänster på Socialdepartementet. Hon berättar om ärendeprocesser, möten med olika berörda myndigheter, seminarier och hennes egen främsta
uppgift som har varit att följa särlevandeutredningen och sammanställa de remis�svar som kommit in.
Pernilla Carlsson – Att jaga affärer och personer
Pernilla beskriver hur hon har uppfattat arbetet som rekryteringskonsult och hur
branschen fungerar, samt hur hon har upplevt branschen överlag i två olika typer
av skepnader: säljprofilen och konsultprofilen och vad hon har fått vara med om
då hon tagit sig an båda de olika profilerna.
Johanna Pedersen – Att lära in ute - ute eller inne?
Johanna har gjort sin praktik på SEA-U – ett marinbiologiskt kunskapscentrum.
Hon berättar vad marinpedagogik är och varför man kan, bör och vill välja
havsmiljön som klassrum. Om kopplingen mellan utemiljö och hälsa och välbefinnande.
Max Rasmusson – Sakhumzi - Beteendevetare i Sydafrika
Rasmus berättar om hur hans beteendevetenskapliga kompetens kom till nytta
inom biståndsarbete i Sydafrika, om omställningen från teori till praktik i en ny kultur samt nackdelar och fördelar med gräsrotsutveckling.

Erika Scherstén – Okommersiell marknadsföring
Erika berättar om Chaldinis vägar till Ja för att informera om behovet av mörker.
Hon har jobbat med marknadsföring och information på Stadsmiljöavdelningen i
Malmöstad under sin praktik.
Rune Jessen Brand – Från process till progress
Rune har gjort sin praktiktid på PlanB och kommer prata över temat ”En kort
konsultation med komplexitetskonsulenten”.
Jessica Rustas-Robin – Varför vi inte bara kan fråga folk om vad de vill ha?
Varför ska beteendevetare utföra användartester? Jessica som gjort sin praktik på
Sony Ericsson frågar sig detta.
Daniel Kepka – Att få fram mycket ur lite
Daniel berättar om hur man kan med relativt små medel hitta kompetens som
hjälper till att finna en lämplig match mellan arbetsgivare och arbetstagare. Daniel
har gjort sin praktikplats på Effekt Personal.
ÖVRIGA PRESENTATIONER
Anna Pålsson – Mångfald, spel och värdskap i världsklass
Anna har praktiserat på HR-avdelningen på CasinoCosmopol i Malmö och gjorde
under sin praktikplats ett eget projekt inom ett större projekt gällande korttidsfrånvaro.
Anja Melander – Från Paradiset i Lund till det stora äpplet i Väst
Anja berättar om sin praktiktid på en PR-byrå i New York
EXTERNA FÖRELÄSARE
Gunilla Strand, Kraft&Kompetens Bron över till ett arbetsliv i förändring
Mikaela Färnqvist, VentureLab
Starta eget – något för beteendevetare?
Carola Netterlid, Sv Näringsliv
Hur komma samman?
PAUSUNDERHÅLLNING
Marcus Strand, gitarr, Musikhögskolan

