UPPDRAG
LED EN WORKSHOP PÅ CSR FORUM 10 APRIL!
VERKSAMHET
CSR Forum är Västsveriges största konferens inom CSR och har sedan år 2008 arrangerats årligen av
CSR Västsverige. Med 400 deltagare samlas stora delar av den västsvenska hållbarhetsbranschen.
Konferensen ska ladda deltagarna med energi, inspiration och kunskap inom aktuella hållbarhetsfrågor
och sätter stort värde i deltagare får bidra till innehållet genom att dela med sig av erfarenheter och
lärdomar. I år äger konferensen rum den 10 april.
UPPGIFT
CSR Västsverige och Miljöbron söker nu fyra studenter som vill ta chansen att tillsammans leda två
workshops under Västsveriges största hållbarhetskonferens, CSR Forum. Konferensen äger rum den
10 april 2017. Workshopen riktar sig till ca 7 deltagare och utgår från antingen temat klimat eller
integration. En workshop per tema ska arrangeras. En av deltagarna står för workshopens case. Denna
person kommer att ha anmält intresse om detta. Personen tar med sig en konkret utmaning från sin
egen verksamhet, kopplad till workshopens tema klimat eller integration. Hela deltagargruppen hjälps
sedan åt att tillsammans lösa utmaningen.
Din uppgift är att tillsammans med en till student ansvara för förberedelser och genomförande av
workshopen. I det ingår att:
 göra en tidsplan
 välja ut och kontakta en case-person (enligt beskrivning ovan)
 i dialog med case-personen sätta workshopens utmaning
 hjälpa till att leda workshopen
 sammanställa resultatet
Att leda en workshop på CSR Forum är en fantastisk möjlighet att som student få ta en aktiv roll och
knyta kontakter inom hållbarhetsbranschen. Om du är social och driven, missa inte den här unika
möjligheten! Du får självklart stöd i arbetet av oss på Miljöbron.
Förkunskaper

Vi söker dig som läser på universitet/högskola som är social, gillar problemlösning och att driva
samtal. Du har såklart även intresse för miljö- och hållbarhetsfrågor.
Omfattning
Uppdraget genomförs utöver studierna och du som student förväntas lägga 20 timmar på uppgiften
som fördelas fritt under en månad från det att uppdraget påbörjas. Uppdraget är utformat för fyra
studenter. Sök gärna tillsammans med en kompis.
Ort
Göteborg
Reseersättning inom Västra Götaland
Ja

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.

Kontaktperson Miljöbron
Martin Ahrin-Larsson, tel. 0766 – 12 17 52
Ansökan
Det här uppdraget tillsätts genom ansökan. För att ansöka, skicka CV och en kort motivering till
martin@miljobron.se.
Anmäl ditt intresse snarast, rekrytering sker löpande!
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