INSIKTER
OCH BRA
KONTAKTER

Under 2014 hjälpte Miljöbron 336 studenter att
komma i kontakt med företag i Västra Götaland.
För Linnéa Kappel som gjort två projekt på Innovatum Teknikpark blev uppdragen startskottet
på karriären.
– Båda uppdragen gav mig såväl nya insikter som värdefulla kontakter – varav Lillemor Lindberg på Innovatum
var en stark referens när jag fick mitt nuvarande jobb.
Tillsammans md tre andra studenter gjorde Linnéa
Kappel en kartläggning av aktörer inom Cleantech för
projektet Scandinavian Cleantech Network (SCN) på
teknikparken Innovatum i Trollhättan.
Lillemor Lindberg på Innovatum var Linnéas handledare i
uppdraget och var mycket nöjd med resultatet, där hon
till och med fick mer än hon förväntat sig.
– Det känns som man får ett bidrag till sin egen verksamhet via de ungas synsätt och en aktuell resurs vad
gäller kompentens. Jag kan rekommendera andra att ta
chansen!
Att i slutet av sina studier direkt få kontakt med
arbetsmarknaden och känna att ens kunskap var eftertraktad, säger Linnéa var väldigt värdefullt.

Genom uppdraget fick hon också kontakt med andra
på Innovatum och på så vis fick hon erbjudande om
en timanställning i ett parallellt pågående projekt.
– Jag fick upp ögonen för nya spännande områden det
går att arbeta med och insåg att steget mellan studieoch arbetslivet inte behöver vara så stort som man
kan tro.
Kort efter det att hon hade avslutat uppdragen för
Innovatum fick Linnéa en heltidsanställning som kommunikatör där hållbarhetsfrågor ingår som ett stort
fokusområde, hennes goda referenser var en bidragande anledning.
Innovatum är en av Miljöbrons partners och har årligen
studentprojekt. Lillemor har erfarenhet av att handleda
flera studenter och har några tips till verksamheter
som planerar att ha studentuppdrag.
– När man beskriver uppdraget får man en chans att
reflektera och strukturera de man vill få hjälp med –
vilket är bra. Men låt gärna studenterna själva ge sin
syn på ursprungsfrågan/problemet när det väl kommit
igång, så kan du få in helt nya synvinklar vilket ger
ytterligare en dimension.

