UPPDRAG
Utveckla ett verktyg för att miljöfrågor vid byggnationer
SVERGIES BYGGINDUSTRIER - MIJÖUTSKOTTET
Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg-, anläggnings- och
specialföretag verksamma på den svenska byggmarknaden. Regionen BI Väst innefattar Värmland,
Skaraborg, Fyrbodal och Göteborg. Miljöutskottet består av olika medlemmar som tillsammans
försöker att belysa, underlätta och informera hur medlemsföretagen kan arbeta med miljöfrågor.
UPPGIFT
Miljöutskottet Väst jobbar i samverkan för att underlätta miljöarbetet i byggprocessen. För att
underlätta miljöarbetet i byggprojekt har miljöutskottet tagit fram en lathund/körschema ”miljökrav i
byggprocessen”. Målet är att ”byggaren” ska få en lättare översikt på vad som förväntas av dem.
Lathunden ska även ge information om var ”byggaren” kan hitta mer fördjupad information.
Uppdraget går upp på att färdigställa verktyget. För att göra detta krävs det att du har kunskaper
kring Excel så verktyget är format i programmet. Du behöver även kunna lite kring processen kring
en byggnation. Uppdraget kommer att ge dig kontakter i byggbranschen samt kunskaper kring vilka
lagar och regler som reglerar en byggnation.
Förkunskaper
Uppdrag är lämpligt för dig som har kunskaper inom bygg och miljö.
Omfattning
Uppdraget genomförs utöver studierna och ni som studenter lägger 20-40 timmar på uppgiften som
fördelas fritt under en månad från det att uppdraget påbörjas.
Ort
Göteborg
Reseersättning inom Västra Götaland
Ja
Kontaktperson Miljöbron
Sandra Johansson, tel. 0766 – 12 17 53
Ansökan
Fyll i formuläret på Miljöbrons hemsida. Klicka här för att komma direkt till anmälan. Uppdraget kan
utföras av en-två studenter, sök gärna tillsammans med en kompis. Ange i anmälan om du söker
tillsammans med någon och i så fall hens namn.
Skicka in din ansökan 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.

