UPPDRAG
BLI COACH I CORPORATE SOCIAL RESPONSILIBITY!
VERKSAMHET
CSR Västsverige är Sveriges största sektorsöverskridande CSR-nätverk. Medlemmarna erbjuds
kompetensutveckling, inspiration, verktyg och kontaktnät för att bättre förstå och ta ansvar för sin
påverkan på samhälle, miljö och människa. Nätverket riktar sig till verksamheter i alla storlekar och
branscher. Nätverket drivs som en oberoende och icke-vinstdrivande förening, med medfinansiering
av Västra Götalandsregionen.
UPPGIFT
Vill du bli coach i ett ledningssystem för hållbarhetsarbete? CSR Västsverige erbjuder sina
medlemmar tillgång till det digitala rapporteringsverktyget Worldfavor och den internationella
standarden för socialt ansvarstagande, ISO 26000.
Nu söker vi flera studenter som vill få utbildning och träning för att vägleda företag/organisationer i
användandet av Worldfavor och ISO 26000. I uppdraget ingår en utbildning i systemet och att coacha
ett företag i implementeringen av standarden genom det digitala verktyget Worldfavor.
Du kommer att:
- Få utbildning i ISO 26000 och verktyget Worldfavor.
- Göra en individuell fördjupning i ämnet.
- Vid tre planerade tillfällen coacha företag/organisationer att komma igång med Worldfavor
och ISO26000, med stöd av CSR Västsverige
Förkunskaper

Vi söker dig som läser på universitet/högskola och är intresserad av att lära dig mer om praktiskt
hållbarhetsarbete i företag och organisationer.
Omfattning
Uppdraget genomförs utöver studierna och du som student förväntas lägga 10 timmar på uppgiften.
Ett obligatoriskt utbildningsmoment ingår och tid för coachning av företaget/organisationen sker i
samråd med CSR Västsverige. Utöver det kan du fritt fördela tiden. Vi söker flera studenter, sök
gärna tillsammans med en kompis.
Ort
Göteborg
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
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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