GODA EXEMPEL
EVDOXIA KOURAKI är vårt nästa goda exempel. I Grekland
studerade hon ekonomi på både kandidat– och masternivå. I
Sverige har hon läst masterprogrammet Environmental
management and policy, på Lunds Universitet. För att lättare
komma ut i arbetslivet gjorde Eva ett projekt via Miljöbron och
nu har hon delat med sig av sina erfarenheter till oss.

ETT GRÖNT LÖV I INKÖPSDJUNGELN
Evdoxia gjorde ett uppdrag via Miljöbron på stadsledningsförvaltningen i Mölndals stad. Uppdraget gick ut
på att undersöka innebörden av en märkning i
kommunens leverantörsprogram samt att ta reda på
hur denna märkning på bästa sätt kunde användas.
– Märkningen kallas för ”gröna lövet” och fungerar
som en intern märkning på de produkter eller tjänster
som ska vara ett ”grönare” alternativ. Mitt uppdrag
blev att utvärdera märkningen.
Eva och hennes uppdragspartner fick börja med att
kartlägga märkningen och förstå sig på den. Därefter
hade de friare händer till att faktiskt utvärdera den
och identifiera dess eventuella styrkor och svagheter.
– På så sätt kunde vi ge våra egna förslag på hur märkningen skulle kunna användas framöver.
DE OLIKA ROLLERNA
Stadsledningsförvaltningen gav Eva tillräckligt med
information för att förstå det leverantörprogram de
behövde använda sig av.
– Det krävdes inloggningsuppgifter och en genomgång
av hur programmet skulle användas. Utöver detta blev
vi informerade om målsättningar och det behov förvaltningen hade av att komma framåt i frågan.
Under uppdragets gång kände Eva att hon alltid kunde
vända sig till sin kontaktperson för att få svar.
– Hon var miljösamordnare på förvaltningen och
kunde ge bra input på vad som önskades av oss.
Evas egen roll var främst att agera projektledare, men
även att fungera som miljökonsult och bidra till en
miljövänligare kommun.

EFTER PROJEKTET
När projektet hade lidit mot sitt slut fick Eva
och hennes uppdragspartner besked om att
arbetet de utfört kommer att vara till hjälp i
kommunens fortsatta miljöarbete.
Vi frågar även Eva vad projektet medfört på
ett personligt plan och hon nämner flera
punkter:
– Det här projektet gav mig en möjlighet att
nyttja mina akademiska kunskaper på ett
fördelaktigt sätt. Dessutom fick jag en bättre
inblick i hur kommunen hanterar hållbarhetsfrågor. Sist men inte minst fick jag goda
referenser som hjälpte mig att få jobb inom
miljösektorn.
MILJÖBRONS ROLL
Miljöbrons roll var väldigt positiv, tycker Eva.
– De fungerade som länken mellan oss och
Mölndals stad. Deras roll var mycket viktig
under hela processen eftersom att det var de
som introducerade oss till kommunen och
samordnade hela processen.
– Jag skulle definitivt rekommendera Miljöbron
till andra studenter! Dels för att uppdrag kan
ge väldigt bra erfarenheter men också för att
man genom Miljöbron får möjlighet att träffa
en hel del intressanta människor.
Vill du också göra ett projekt hos Miljöbron? Hör
av dig så hjälper vi dig!

