UPPDRAG
Producentansvar
VERKSAMHET
Västia Plastindustri AB startades 1986 av Jan Hervéus. Då började tillverkning och försäljning av
glasfiberlådor, sandlådor, livbälteslådor/soffor och även verktygs- och redskapslådor. Västia
utökade sitt sortiment med Igloos för glasåtervinning, där Västia snart blev marknadsledande.
Under åren har företaget ständigt utvecklat sina produkter och kompletterat med nya.
År 1994 startade man också tillverkning av våra första VÄSTIA DUSCHRUM®. Denna produkt har
idag levererats i över 22 000 exemplar till de flesta av Sveriges kommuner och är en produkt som
hela tiden utvecklas vidare. För denna produkt har Västa idag ett registrerat patent, ett registrerat
mönsterskydd och ett registrerat varumärke
Den 30 augusti 2013 tog Anna Westbeck över Västia AB efter grundaren Jan Hervéus.
Västia är känt sedan länge för sina produkter av hög kvalitet med finurliga och genomarbetade
lösningar. Västias ambition är att leva upp till detta rykte även i framtiden.
UPPGIFT
Uppdraget innebär att undersöka vilket juridiskt ansvar Västia, som tillverkare, har på att lådan
återvinns eller ska deponeras.
Förkunskaper

Vi söker dig som läser på universitet/högskola och som är intresserad av juridik och producentansvar.
Omfattning
Uppdraget genomförs utöver studierna och du som student förväntas lägga 10-20 timmar på
uppgiften som fördelas fritt under en månad från det att uppdraget påbörjas. Uppdraget är utformat
för två studenter, sök gärna tillsammans med en kompis. Om du anmäler dig ensam kommer
Miljöbron att försöka para ihop dig med en annan sökande.
Ort
Lilla Edet.
Reseersättning inom Västra Götaland
Ja
Kontaktperson Miljöbron
Helena Callstam, tel. 0766 – 12 17 50
Ansökan
Maila CV, personligt brev och kursförteckning till ex-jobb@miljobron.se. Skriv tydligt i mailet vilket
ex-jobb det är du söker, ange även om du är intresserad av något av våra andra ex-jobb.
Anmäl ditt intresse snarast, rekrytering sker löpande!

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 hållbarhetsarbete.

