EXAMENSARBETE
Hur korta ledtiden för resursen nyanlända att nå arbetsmarknaden?
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 står inför framtida stora utmaningar att hitta rätt personer till alla jobb som måste göras. En
stor möjlighet finns i och med det stora antal flyktingar som har kommit hit under de senaste åren.
Att få in denna resurs i det svenska samhället är ett arbete som kan vara svårt men det behöver det
inte nödvändigtvis vara. Sverige behöver som sagt arbetskraft då det är redan i dag en brist som
kommer att bli större. De nyanlända kan bidra till att minska denna brist men för att göra detta
måste städer, orter, samhället och näringslivet jobba aktivt med integration.
Vad krävs för en bra genomförd integrationsprocess? Det finns många goda exempel på hur man kan
jobba med att slussa in en människa i det svenska samhället och få ett jobb. Vad har man gjort bra i
dessa exempel? Hur tar man dessa goda exempel till Trollhättan?
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 läser samhällsvetare, organisation eller likande utbildningar.
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.
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.

