GODA EXEMPEL
Den här gången följer vi med FREDRIK BOGAR, som
tidigare läst medie- och kommunikationsvetenskap.
Intresset för miljö- och hållbarhetsfrågor fick honom dock
att söka sig till fler utbildningar och kurser. Och det fick
honom att söka sig till Miljöbron. Nu har vi kommit i
kontakt med Fredrik för att låta honom dela med sig av
sina tankar kring projekten han gjort.

Hej Fredrik! Vad kul att du har gjort
projekt hos oss. Skulle du vilja beskriva
dina projekt och vad du har fått göra?
Hej! Jag har gjort två stycken uppdrag via Miljöbron. Det första uppdraget behandlade ett område som jag har ett starkt intresse för, nämligen
det strategiska miljöarbetet. Företaget ifråga ville
ha hjälp med att bli miljödiplomerade och mitt
uppdrag blev då att lotsa dem genom de olika
delarna, genomföra en miljöutredning samt uppdatera och skapa policys. Företaget är numera
miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas.

”

...Stena Fastigheter kommer
nu att arbeta vidare med det
jag har lämnat över till dem.

”

Mitt andra projekt var hos Stena Fastigheter.
Uppdraget gick ut på att ta fram statistik och en
rapport över hur mycket avfall som uppstår i
deras fastighetsbestånd samt vilka kostnader de
har för detta i Göteborg. Jag fick granska fakturor
för området och skapa ett flertal dokument för
att kunna få fram mer detaljerade uppgifter.

När projektet tog slut hade vi fått fram mycket
intressant information och Stena Fastigheter
kommer nu att arbeta vidare med det jag har
lämnat över till dem.
Hur fungerade arbetet med företagen?
Jag tycker att det fungerade bra. I mitt första
uppdrag blev min roll något av en miljösamordnare, där jag tog på mig ansvaret för att driva
uppdraget framåt, sköta kontakter med myndigheter och företag samtidigt som jag höll "mitt
företag" uppdaterat om hur arbetet fortskred.
Företagets roll var att bistå med bakgrundsinformation och målsättningar, som jag sedan
fick utgå från.
Ser vi sedan till Stena Fastigheter var deras roll
på en helt annan nivå, då de är ett av Sveriges
största privata fastighetsbolag. Här blev min egna
roll något av en utredande konsult, samtidigt
som jag kände mig involverad då jag ofta befann
mig på plats hos deras Miljö- och energiavdelning. De bistod mig med all information jag
behövde, samtidigt som jag kunde ha goda samtalsutbyten när det var något som behövde
förtydligas eller granskas djupare.
Läs fortsättningen på nästa sida...

GODA EXEMPEL
Ledde dina projekt till någonting nytt?
I samband med projektet gällande miljödiplomeringen har jag fått mer erfarenhet inom ett område jag gärna vill jobba mer inom, samtidigt som
jag har en referens jag kan använda mig av inför
framtiden.

Projektet hos Stena Fastigheter har bland annat
gett mig erfarenhet av hur ett så pass stort fastighetsbolag arbetar med miljö- och energifrågor.
Här ledde det även till en projektanställning som
varade mellan maj och september. Det faktum
att mitt arbete kommer att vara värdefullt för
dem inför framtiden känns kul.
Hur tycker du att Miljöbrons roll har
varit under projektens gång?
Miljöbron har intagit många olika roller, även
om den främsta har varit att förmedla uppdraget
samt skapa kontakten mellan företaget och mig
som sökande. Miljöbron fungerade även som en
slags handledare som jag kunde höra av mig till
ifall det fanns några frågetecken. De har även
varit en uppföljande kontakt för att se hur arbetet gått och hur jag känner att jag själv presterat.

Skulle du kunna rekommendera Miljöbron
till andra studenter?
Det skulle jag verkligen göra, då det skapar goda
förutsättningar för att öka på sina kunskaper och
erfarenheter. Det kan idag som student, eller
nyutexaminerad, vara svårt att få in en fot i ett
område som ofta efterfrågar mångårig erfarenhet.

”

...genom att visa sig aktiv
tror jag att det ger upphov
till en mer intressant profil
för en arbetsgivare.

”

Tar man sig däremot an olika projekt visar det
på initiativförmåga, samtidigt som det ger goda
kontakter och i vissa fall möjlighet till en projektanställning - något som jag själv fick uppleva. I
slutändan är det många bäckar små som tillsammans bildar det stora flödet, och genom att visa
sig aktiv tror jag att det ger upphov till en mer
intressant profil för en arbetsgivare.

Vi på Miljöbron är väldigt glada över hur bra det har gått för Fredrik. Blev du inspirerad?
Gå då in på vår hemsida och sök till ett projekt du också!

