PRAKTIK
LUDVIG SVENSSON
Uppdragsgivaren har tillverkat textilier sedan 1887. Med en livslång passion för textil, bygger
Svensson sitt varumärke på ett arv från 1887. Uppdragsgivaren är ett familjeägt företag som i fjärde
generationer fortsätter att utveckla och tillverka textilier med enastående design och funktion.
Svensson är i dag världsledande inom klimatkontroll och energieffektivitet med textilbaserade
lösningar. Verksamheten jobbar i dag aktivt med att behålla sitt arv samtidigt som de utvecklar sina
produkter till funktion, kvalitet, estetik samt miljövänliga.
Ni kommer att komma till ett företag med ett stort arv men blickarna fästa framåt. Byggnaden
berättar en historia och kunskapen finns där, men inne är det en modern arbetsplats med
aktivitetsbaserat kontorslandskap. Här kan du få träffa på personal från de olika avdelningarna och gå
ner i själva produktionen. Detta gör att du kan få in helhets bild över dagens textilproduktion.
Du behöver var en person som gillar utmaningar och som inte är rädd för att fråga eller att ta för dig.
UPPGIFT
Uppdragsgivaren är i dagsläget certifierade i bland annat ISO 14001. De är även anmälningsplikt för
miljöfarlig verksamhet och har länsstyrelsen som prövoinstans. Praktiken går ut på att med stöd från
miljögruppen och miljökoordinatorn att uppdatera miljöutredningen titta över de miljöaspekter som i
dagsläget är antagna. Vad är det som känns förläget och vad känns relevant i dagens verksamhet?
I samband med att de över miljöutredningen som kommer du även att titta på miljöriskbedömning
som ligger väldigt nära miljöutredningen och se även där vad som behövs uppdateras eller tas bort.
Praktiken kommer att gr dig praktikerfarenheter kring den nya standarden ISO 14001 och hur det är
att implantera miljöledningssystemet. Du får även kunskap i hur man utför en miljöriskbedömning och
hur en verksamhet som är anmälningspliktig har för skyldigheter.
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
Vi söker dig som läser en miljö- och/eller hållbarhetsinriktad utbildning. Du som söker bör vara
drivande, kunna ta egna initiativ samt tycka om att ta kontakt med nya människor. Vi ser även att du
har läst kurs i miljöledningssystem.
Omfattning
Projektet genomförs som en praktik och kan anpassas i omfattning.
Ort
Kinna
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
Sandra Johansson, tel. 0766 – 12 17 53
Ansökan
Maila CV, personligt brev och betyg 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!
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