UPPDRAG
VÄRDERINGSWORKSHOP & POLICY FÖR SOCIAL HÅLLBARHET
VERKSAMHET
Unico är ett konsultföretag som arbetar inom PLM (Product Lifecycle Management) med att utbilda,
rådgiva och utveckla processer. Företaget har kontor i centrala Göteborg men är verksamma i Västra
Götaland, Stockholm, Skåne och delar av Danmark.
UPPGIFT
För Unico är det viktigt att förstå och kunna arbeta proaktivt med hållbarhet inom de tre
dimensionerna socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Företaget har redan börjat med en kartläggning av
sin ekologiska påverkan och vill nu veta mer om hur de påverkar social hållbarhet. Vilka styrkor har
Unico inom social hållbarhet? Vilka förbättringspotentialer finns? Hur ska företaget arbeta för att
verka proaktivt för social hållbarhet inom företaget, mot kunder och i samhället?
Nu har du chansen att hjälpa Unico att svara på sina frågor. Ett första steg är att förstå vilka
drivkrafter och värderingar som personalen på företaget delar. Din uppgift är att utforma, genomföra
och sammanfatta en workshop som ska diskutera och synliggöra vilka värderingar personalen på
Unico delar. Om tid finns har du möjlighet att arbeta vidare med kartläggningen av det sociala
hållbarhetsarbetet samt i slutändan formulera en policy för social hållbarhet.
Förkunskaper

Vi söker dig som läser på universitet/högskola och är intresserad av mellanmänskliga relationer i
organisationer: ledarskap, organisation, psykologi, pedagogik eller dylikt. Att du har kunskap och
utvecklingsvilja inom social hållbarhet ser vi som självklart.
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 en-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
Göteborg
Reseersättning inom Västra Götaland
Ja, för resor utanför studieorten.
Kontaktperson Miljöbron
Martin Ahrin-Larsson, tel. 0766 – 12 17 52
Ansökan
Fyll i formuläret på Miljöbrons hemsida. Klicka här för att komma direkt till anmälan. Om du önskar
genomföra uppdraget med en vän, ange vem.
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.

