PRAKTIKPLATS
UTVECKLA OCH IMPLEMENTERA MILJÖARBETE
VERKSAMHET
Positivum AB skall vara marknadsledande inom integration och utanförskapsarbete, och bidra till att
bygga ett bättre samhälle för de många människorna. Detta görs bland annat genom att erbjuda
klienterna bästa möjliga service och stöd.
Företaget driver utslussnings- och stödboenden, HVB-hem, en gymnasieskola samt ett
kvinnojourboende i centrala Göteborg. En idrottsförening sponsras också som stöttar koncernen
genom att erbjuda kostnadsfria aktiviteter till alla sina medlemmar.
Positivum har ca 65 anställda fördelade på de olika verksamheterna. 35 bilar, 35 fastigheter samt
kontor i Hovås och Mölndal. Alla delar av verksamheten är tänkt att hållas ihop av ett gemensamt
kvalitets- och miljöledningssystem.
UPPGIFT
Positivum har precis påbörjat sitt arbete med att certifiera sig enligt Miljödiplomering. En utredning
kring miljöpåverkan finns och mål och handlingsplan har föreslagits. Nu vill företaget ha hjälp för att
utveckla arbetet vidare. Som praktikant på Positivum kommer du att arbeta direkt med konkreta
åtgärder och utredningar för att minska företagets miljöpåverkan. Du samarbetar direkt med den
miljöansvariga på företaget. Du kommer att lära känna verksamheten och få praktisera dina
kunskaper inom miljö- och hållbar utveckling i en snabbväxande organisation där dina insatser kan
göra skillnad!
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 miljö- och hållbar utveckling på universitetsnivå.
Omfattning
Heltid.
Ort
Mölndal
Reseersättning inom Västra Götaland
Ja
Kontaktperson Miljöbron
Martin Ahrin-Larsson, tel. 0766 – 12 17 52

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
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.

