UPPDRAG
STÄLL OM EN FORDONSFLOTTA! UTFORMA TJÄNSTEBILSPOLICY
VERKSAMHET
Continental är världens största leverantör till fordonsindustrin och tillverkar alltifrån däck till teknik
och mjukvara för självkörande, uppkopplade och smarta bilar. Continental Däck Sverige AB är med
sitt dotterbolag BestDrive Sverige AB en av de ledande aktörerna på den svenska däckmarknaden.
Det svenska bolaget är en del i den globala Continental-koncernen med över 220 000 anställda
världen över.
Continental Däck är ett säljbolag med uppdrag att hantera, distribuera och sälja däck för personbil,
lastbil, buss och entrepread/industri via återförsäljare. BestDrive är som dotterbolag en återförsäljare
av däck gentemot slutkonsument och bland Continentals andra återförsäljarkunder återfinns
bilhandeln, däckverkstäder, bilserviceverkstäder och digitala aktörer som www.bythjul.com.
UPPGIFT
Nu finns möjligheten att förstå mer kring omställningen mot en hållbar fordonsflotta. Dina resultat
kan skapa konkret skillnad hos ett bolag med 80 anställda och dessutom fungera som inspiration till
andra företag i Sverige.
I år införs det nya bonus-malus-systemet för bilar i Sverige. Syftet med reformen är att göra den
svenska bilflottan mer hållbar, och innebär att miljövänliga bilar kommer att få skattelättnader medan
smutsiga bilar blir hårdare beskattade framöver. Merparten av svensk nybilsförsäljning utgörs av
tjänstebilar för olika företag. Men det kan vara svårt som anställd att förstå hur regelsystemet
fungerar och vad slutkostnaden kommer att bli för olika val av bil, likaså för företaget själva. Därför
vill Continental Däck Sverige ha din hjälp att göra det lättare.
Företaget behöver din hjälp att sammanställa och presentera hur bonus-malus-systemet påverkar
valet av tjänstebil för de anställda och för bolaget rent kostnadsmässigt. Det innebär att du sätter dig
in i, och sammanställer, vad bonus-malus-systemet innebär i praktiken för olika typer av bilar och
presenterar det för företaget. Om tid finns vill Continental Däck också ha hjälp att räkna på
slutkostnaden, bonus-malus inkluderat, på några vanliga bilmodeller och deras mer miljövänliga
motsvarigheter. De bilmärken det främst gäller är Volvo, Volkswagen, Skoda, Audi och BMW.
Förkunskaper

Vi söker dig som läser på universitet/högskola och är intresserad av miljö- och hållbarhetsfrågor.
Omfattning
Uppdraget genomförs utöver studierna och du som student förväntas lägga 10-20 timmar på
uppgiften som fördelas fritt under en månad från det att uppdraget påbörjas. Uppdraget är utformat
för en eller två studenter, så sök gärna tillsammans med en kompis.
Ort
Göteborg

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.

Reseersättning inom Västra Götaland
Nej. Resor kommer inte att behövas.
Kontaktperson Miljöbron
Martin Ahrin-Larsson, tel. 0766 – 12 17 52
Ansökan
Fyll i formuläret på Miljöbrons hemsida. Klicka här för att komma direkt till anmälan. Om du önskar
genomföra uppdraget med en vän, ange vem.
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.

