EXAMENSARBETE
Affärsutveckling kring solceller
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
Marknaden för solceller har exploderat de senaste åren. Detta har gjort att fler och fler investerare
ser denna förnyelsebara energikälla som ett intressant mål att investera sina pengar i. I dag finns det
olika aktörer eller privatpersoner som har investerat i solceller. Dock är ägarstrukturen på dessa
oftast en ägare så som en privatperson, ett företag eller en organisation.
Ni kommer att få undersöka hur dagens solcellsparkers ägarstrukturer ser ut och hur de paketerar
deras erbjudanden. Vad kan man lära sig av dem samt från likande energibolag som vindbranschen?
Utifrån dessa lärdomar hur kan man applicera detta på om man ändrar ägarstrukturen från en ägare
till flera ägare och hur kan man skapa ett attraktivt erbjudande för att locka investerare?
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 i ekonomi och energi.
Omfattning
Examensarbetet omfattar 15hp för två studenter som börjar i januari.
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.
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.

