PRAKTIKPLATS
PRAKTISERA PÅ FIXOTEK!
VERKSAMHET
Det ska vara lättare att laga, låna, byta och bygga nytt av gammalt. Helt enkelt att konsumera hållbart.
Det är tanken med fyra nya kvartersnära mötesplatser – så kallade Fixotek – i Hammarkullen,
Majorna, Rannebergen och Bergsjön. Vid två av Fixoteken underlättas dessutom återvinning genom
miniåtervinningscentraler.
Bakom projektet, som pågår till juni 2019, står Göteborgs Stad i samarbete med Bostadsbolaget,
Familjebostäder, Hyresgästföreningen och Chalmers Tekniska Högskola. Projektet genomförs med
stöd inom det strategiska innovationsprogrammet RE:Source som finansieras av Vinnova,
Energimyndigheten och Formas. Syftet är att undersöka om hushållens sopor kan minskas genom att
underlätta återanvändning och återvinning.
UPPGIFT
Som praktikant vid ett Fixotek bidrar du till att ställa om Göteborgares konsumtion och lyfta
återbruk och delande som lösningar för framtiden. Du kommer att arbeta med att planera och hålla i
events, ta emot besökare och allt annat som hör Fixoteken till. Mycket av arbetet är praktiskt, så
vana av arbete i verkstad, t.ex. inom ramen för ditt utbildningsprogram, är meriterande. Du får stöd
och handledning i ditt arbete av projektets medarbetare.
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

Praktikplatsen är lämplig för dig som läser på universitet/högskola och är intresserad av hållbar
utveckling. Praktisk verkstadsvana, inom eller utanför utbildningen, är meriterande.
Omfattning
Heltid enligt de arbetstider som gäller på arbetsplatsen. Omfattning i veckor kan diskuteras men helst
heltermin/minst halvterminspraktik.
Ort
Göteborg
Reseersättning inom Västra Götaland
Ja
Kontaktperson Miljöbron
Martin Ahrin-Larsson, tel. 0766 – 12 17 52
Ansökan
Maila CV, personligt brev och kursförteckning till praktik@miljobron.se Skriv tydligt i mailet vilken
praktik det är du söker, ange även om du är intresserad av någon av våra andra praktikplatser.
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.

