VILL NI HA IN EN KOMPETENT PRAKTIKANT I ER VERKSAMHET?

Miljöbron förmedlar praktikplatser till studenter som ska
göra praktik inom sin utbildning. Miljöbron har kontakt
med många olika praktikkurser, bl.a. för studenter som
läser miljövetenskap, globala studier, medie-och kommunikationsvetenskap och energiingenjörer.
Er verksamhet har möjlighet att få hjälp med större utredningar men också mindre omfattande uppgifter som ingår
i det löpande arbetet med miljö och hållbar utveckling.
Längden på praktiken varierar beroende på vilken praktikkurs studenten läser samt vilket behov ni som uppdragsgivare har.
För er som uppdragsgivare är detta ett sätt att lära känna
en ny potentiell medarbetare, tillgång till ny kunskap och
få hjälp med att utveckla ert miljö- och hållbarhetsarbete.
Samtidigt är det ett bra sätt för studenten att få arbetslivserfarenhet genom att omsätta teoretiska kunskaper i
praktiskt arbete.
Miljöbron hjälper er att definiera lämpliga arbetsuppgifter
till praktikanten.

SÅ FUNGERAR DET
När? Praktikkurserna pågår under olika perioder av terminerna beroende på vilken typ av student ni söker. Längden på
praktiken varierar. Vi rekryterar löpande och ni kan när som
helst under året komma in med era förfrågningar.

Var? Studenten utför praktiken på plats hos er och följer
arbetsplatsens ordinarie tider.

Resultat? Studenterna redovisar resultatet genom en muntlig presentation samt en skriftlig rapport.

ANMÄL DIG TILL
Helena Callstam, Regionansvarig Göteborg
helena@miljobron.se. 0766-12 17 50

VAD KRÄVS AV ER SOM FÖRETAG?


Anmälan till Miljöbron



Att ni har en eller flera definierade arbetsuppgifter
till praktikanten



Att ni har en arbetsplats till praktikanten



En handledare som är insatt i praktikuppgifterna
och kan hjälpa studenten i arbetet



Reseersättning till studenterna om er verksamhet
ligger utanför studentens studieort



Att ni efter praktikens avslut ger studenten ett
skriftligt omdöme samt fyller i Miljöbrons utvärdering.
@miljobron

Anmäl dig omgående för att säkra en plats!

Miljöbron är en ideell organisation som förmedlar projekt mellan företag och studenter. Projekten har miljö och
hållbar utveckling gemensamt. Genom Miljöbron får studenter kontakter och arbetslivserfarenhet, samtidigt får företag hjälp att utveckla sitt miljöarbete.

