UPPDRAG
Strategi för sociala media
Lantfisk
Lantfisk producerar närodlat livsmedel med omtanke av djur och natur. Lantfisks vision är att all fisk
och skaldjur som vi äter ska komma från rena, friska hav och sjöar. Men som det är idag är det inte
hållbart. Lantfisk mål är att odla fisk på ett ansvarsfullt sätt så att vi får fler vilda fiskar och renare hav
och sjöar. Lantfisk odlar allätande stimfiskar i slutna recirkulerande system utan utsläpp i naturen.

UPPGIFT
Lantfisk har under några års verksamhet byggt uppföretaget och fiskproduktionen. Man har nu
kommit till det skedde då det är dags att verkligen börja sälja sin produkt. Detta kräver stora
marknadsföringsinsatser, något som kan göras på många olika sätt. Idag är det nästan ett måste att
finnas på sociala media och att använda detta som ett av flera markandsföringsverktyg. Uppdraget
innebär att utforma en strategi för hur just sociala media bör användas för att sprida synliggöra
Lantfisk. Strategin bör ge riktlinjer för vilka social media som bör användas, när och vad som ska
publiceras samt hur man når ut till olika målgrupper.
Du behöver sätta dig in i Lantfisks produktion för att förstå Lantfisks säljargument mot olika
målgrupper.
Förkunskaper

Vi söker dig som läser på universitet/högskola och har kunskaper inom marknadsföring och
kommunikation.
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 två studenter, sök gärna tillsammans med en kompis. Om du anmäler dig ensam kommer
Miljöbron att försöka para ihop dig med en annan sökande.
Ort
Surte
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. Om du önskar
genomföra uppdraget med en vän, ange vem.
Anmäl ditt intresse snarast, rekrytering sker löpande!
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