UPPDRAG
KOMMUNIKATION AV HÅLLBARHETSFORSKNING & INITIATIV
EKOCENTRUM
Ekocentrum är ett kunskapsforum och en inspirationskälla i miljö- och hållbarhets-arbetet. De visar
på vägar mot en ekologiskt hållbar samhällsutveckling. Ekocentrum förvaltar och utvecklar Sveriges
största permanenta miljöutställning. Där visas produkter, system, teknik och idéer för en hållbar
livsstil. Miljöutbildningar i form av vandrande föreläsningar i utställningen vänder sig till såväl företag,
förvaltningar och studerande som allmänheten.
UPPGIFT
Nu har du chansen att gå på två av Ekocentrums populära kvällsföreläsningar samtidigt som du utför
ett uppdrag för Miljöbron. Under terminen anordnar Ekocentrum en rad olika intressanta
föreläsningar med tema hållbarhet och innovation. Föreläsningarna går av stapeln på onsdagskvällarna
mellan 18.00 och 19.30 i Ekocentrums lokaler. Föreläsningarna handlar om allt från miljöbilar till
hållbar konsumtion och stadsplanering. Vilka föreläsningar som är aktuella återfinns under
www.ekocentrum.se/events. Uppdraget går ut på att sammanfatta föreläsningen på ett intressant och
lättillgängligt sätt. Vanligtvis görs det genom att skriva ett referat, men det kan också handla om att
filma föreläsningen, göra en kort intervju med föreläsaren eller på annat sätt göra föreläsningens
innehåll tillgängligt för en bredare publik. Resultatet kommer sedan att publiceras på Ekocentrums
hemsida.
Förkunskaper

Vi söker dig som läser på universitet/högskola och är intresserad av hållbar utveckling. Uppdraget
lämpar sig för dig som i framtiden vill arbeta med att kommunicera hållbarhet till allmänhet och
beslutsfattare, t.ex. inom påverkansarbete i företag, politik och organisationer.
Omfattning
Uppdraget genomförs utöver studierna och du som student förväntas lägga ungefär 10 timmar på
uppgiften som fördelas fritt under perioden som uppdraget pågår. Uppdraget är utformat för en
student.
Ort
Göteborg
Reseersättning inom Västra Götaland
Nej
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.

