EXAMENSARBETE
Utvecklingen av Cleantech - Vad är hemligheten?
INNOVATUM
Innovatum är ett av norra Europas starkaste utvecklingscentrum. Här jobbar de med att bredda och
stärka näringslivet i Västsverige, främja innovation samt väcka barns nyfikenhet för teknik och kreativ
industri. På Innovatum bedrivs både forskningsprojekt och inspirerande aktiviteter. På Innovatums
projektarena drivs utvecklingsprojekt både på regional, nationell och internationell nivå.
Fokusområdena är förnybar energi, hållbara transporter, hållbar produktion och kreativa
näringar. Kontinuerligt pågår ca 40 utvecklingsprojekt.
UPPGIFT
Sverige är ett av världens främsta länder när det gäller utveckling, implementering och export av
miljöteknik/Cleantech. Bakom framgången ligger bland annat höga krav på vattenrening,
avfallshantering och långtgående regler mot utsläpp av miljöstörande ämnen. Vad är det som har fått
dessa företag att lyckats?
Nu vill uppdragsgivaren titta närmare på hur dessa företag har utvecklas. N kommer att få intervjua
cleantech bolag och fråga dem hur de har lyckats? Vilka steg i utveckling är de svåraste och lättaste?
Vilken kunskap kan de dela med sig till andra och hur ser de på framtiden?
Kan man se några generella tendenser och lärdomar från dessa bolag och vad kan man ta med sig i
utvecklingen av nya Cleantechbolag?
Slutgiltiga avgränsningar görs i samråd med handledare på skolan samt kontaktperson på företaget. Både
student och företag ska vara medvetna om att relevant akademisk förankring ska tillämpas i arbetet.
Förkunskaper
Examensarbetet är lämpligt för dig som har kunskaper inom bolagsfinans, ekonomi eller likande.
Omfattning
Examensarbetet omfattar 15hp, kandidatnivå för två studenter
Ort
Trollhättan
Reseersättning inom Västra Götaland
Ja
Kontaktperson Miljöbron
Sandra Johansson, tel. 0766 – 12 17 53
Ansökan
Maila CV, personligt brev och betyg till ex-jobb@miljobron.se. Skriv tydligt i mailet vilket ex-jobb det
är du söker, ange även om du är intresserad av något av våra andra ex-jobb.

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.

Anmäl ditt intresse snarast, rekrytering sker löpande!
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har miljö och hållbar utveckling gemensamt. Genom Miljöbron får studenter kontakter och
arbetslivserfarenhet, samtidigt får företag hjälp att utveckla sitt hållbarhetsarbete.

