GODA EXEMPEL
CAROLINE SELERYD är först ut som ett gott
exempel. Hon studerar det miljövetenskapliga
masterprogrammet på Göteborgs universitet och är
på god väg att bli en riktig miljöexpert. Vi har träffat
Caroline för att prata lite om hennes erfarenheter
kring Miljöbron.

Hej Caroline! Du har ju gjort en hel del
projekt via Miljöbron. Skulle du vilja beskriva
dina projekt? Vad fick du göra?
Jag har gjort både uppdrag och kursprojekt via
Miljöbron, främst inom miljöledning. I samband med
projekten fick jag komma ut och träffa företag för att
hjälpa dem med deras miljödiplomering. Tillsammans
med företagen gick jag igenom hur de organiserar
sina miljöfrågor samt vad de kan förbättra i sitt miljöarbete. Bland annat hjälpte jag dem att ta fram en
miljöpolicy och en avfallsrutin.

Jag har utöver detta fått en väldigt bra grund i
miljöledning och känner att all praktisk
erfarenhet har blivit ett bra komplement till
mina studier.

Hur fungerade arbetet med företagen?
Jag kände att jag fick ett stort ansvar och att jag
kunde bistå företagen med ny kunskap. Jag fick helt
enkelt möjlighet att fungera som konsult. Den
person jag främst hade kontakt med på företagen
var den miljöansvarige, vilket i de mindre företagen
oftast blev chefen eller verksamhetsansvarig.

Kan du rekommendera Miljöbron till
andra studenter?
Absolut. Jag har gjort flera uppdrag och är
supernöjd. Som student behöver man praktisk erfarenhet, vilket jag verkligen har fått
genom Miljöbron. Det är dessutom roligt att
vara ute och träffa folk. Samtidigt får man
möjlighet att visa för både sig själv och för
arbetsgivare att man är kunnig.

Ledde dina projekt till någonting nytt?
Efter att jag nyligen hade avslutat ett av mina uppdrag blev jag kontaktad av Miljöbron, som rekommenderade mig till ett konsultjobb hos Uddevalla
Plåt & Svets. De behövde någon som kunde hjälpa
dem i deras omdiplomering. Det resulterade i en
projektanställning.

Hur tycker du att Miljöbrons roll har
varit under projektens gång?
Väldigt bra! Med Miljöbron kände jag att jag
alltid hade en trygg handledare som var öppen
för frågor och tillgänglig med en hjälpande
hand.

Blev du inspirerad av Carolines erfarenheter?
Tveka inte att söka in till något av våra olika
projekt på vår hemsida!

