TIMANSTÄLLNING
PERSONALPOOL FÖR INFORMATION OCH KVALITETSKONTROLL AV MATAVFALL
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)
GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige, tillsammans har dessa kommuner ca:
950 000 invånare. GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum
för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen inom ett flertal områden. Just miljöområdet är en viktig
del att samverka kring för att skapa en hållbar tillväxt i göteborgsregionen.
ARBETSUPPGIFTER
Till år 2018 ska minst 50 % av matavfall från hushåll, storkök, restauranger och butiker sorteras ut
och behandlas biologiskt så att växtnäring tas tillvara. GR driver tillsammans men ett antal kommuner
i Västra Götaland ett projekt med målet att minst 50 % av matavfallet från hushåll, restauranger,
storkök och butiker tas omhand så att växtnäring utnyttjas, där minst 40 procent behandlas, så att
även energi tas tillvara senast 2018.
Vid nedbrytning av matavfall på en biogasanläggning produceras två produkter/nyttigheter, dels biogas
som används som fordonsbränsle och dels biogödsel som återförs till lantbruket i form av växtnäring.
Det är av högsta vikt att det insamlade matavfallet håller hög kvalitet, d.v.s. är rätt sorterat för att
kunna återföra det i kretsloppet. Annars kan förtroendet från jordbruket för biogödseln äventyras.
En del i detta projekt är att sätta samman en grupp med intresserade personer som ska arbeta med
kvalitetssäkring av det insamlade matavfallet genom att vid behov genomföra visuella kontroller av
insamlat matavfall. Det ingår också att knacka dörr eller på annat sätt informera hushåll om sortering
av matavfall. Du kan även få arbeta med andra uppgifter där behov finns inom ramen för projektet.
Jobbet kräver självständighet och god kommunikationsförmåga. Grundläggande kunskaper i miljö och
hållbar utveckling förväntas. Önskvärt är att du kommer att studera i minst ett år framöver.
Omfattning och förutsättningar
Anställningsform: timanställning, lön enligt överenskommelse med GR
Start: Omgående
Omfattning: insatser några gånger per månad, arbete enligt framtagen mall
Ort: utgår från Göteborg men arbete kommer att ske i hela regionen
Ansökan
Ansök genom att skicka CV och personligt brev till maria@miljobron.se, rekrytering sker löpande så
vänta inte med att skicka in din ansökan!

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.

