UPPDRAG
Metod för förbättrat miljöarbete
PSG Bevakning
PSG Bevakning är ett auktoriserat företag inom bevakningsbranschen som erbjuder
säkerhetslösningar såsom ordningshållning vid evenemang, personskydd samt stationär bevakning.
Företaget har fyra heltidsanställda och ca 150 behovsanställda. Företaget har fyra leasingbilar och hyr
lokaler i Högsbo industriområde.
UPPGIFT
PSG Bevakning arbetar för att certifiera företaget enligt SFF1063, Stöldskyddsföreningens standard
för kvalitetssäkring av bevakningssystem. Standarden innehåller många delar som ett företag inom
bevakningsbranschen behöver förhålla sig till och ta hänsyn till. Ett av de områden som standarden
behandlar är miljö. Kravet enligt standarden är att ”företaget ska utvärdera sin miljöprestanda samt ta
fram en metod för ständig förbättring”.
I praktiken innebär detta att göra en kartläggning av miljöaspekter för att identifiera fokusområden,
något som PSG Bevakning nu önskar få hjälp med. Uppdraget innebär att göra en övergripande
nulägesanalys av företagets miljöpåverkan samt att ge förslag på en metod/modell som företaget kan
använda för att säkerställa att kravet på ständig förbättring uppfylls.
Förkunskapskrav
Vi söker dig som läser på universitet/högskola och är intresserad av miljöledning. Det är meriterande
om du har läst kursen miljöledningssystem.
Omfattning
Uppdraget genomförs utöver studierna och ni som studenter förväntas lägga ca 20 timmar som
fördelas fritt under en månad från det att uppdraget påbörjas. Uppdraget är anpassat för två
studenter som tillsammans genomför projektet.
Ort
Göteborg
Reseersättning inom Västra Götaland
Ja.
Kontaktperson Miljöbron
Helena Callstam, tel. 0766 – 12 17 50

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.

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.
Anmäl ditt intresse snarast, rekrytering sker löpande!
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