PRAKTIKPLATS
GENUS, MOBILITET & MILJÖPÅVERKAN
VERKSAMHET
Winnet Västra Götaland är ett regionalt resurscentra för jämställd tillväxt och utveckling. De är en
ideell förening som arbetat sedan 1994 med stöd från regeringen och Västra Götalandsregionen.
Winnet genomför projekt och utvecklar metoder som syftar till att på ett strukturellt plan bidra till
ökad jämställd tillväxt.
UPPGIFT
Är du intresserad av frågor i gränslandet mellan miljö, genus och mobilitet? Under hösten 2017
genomförde Winnet en resvaneundersökning ur genusperspektiv. Det arbetet gav upphov till många
nya frågor rörande genus, miljö och infrastrukturell stadsutveckling. Nu finns möjligheten för dig att
bidra med svar på dessa.
Hur kommer regionförstoringen och de nya arbetsmarknaderna som Västlänken möjliggör att få för
konsekvenser, ur ett genusperspektiv? Vilka skall åka med den och till vilka arbetsplatser? Finns det
risk för uppdelade arbetsmarknader i kranskommunerna respektive innerstaden som får
genusmässiga, strukturella konsekvenser? Som praktikant hos Winnet får du jobba med genusfrågor i
praktiken. Du har möjlighet att stärka din profil inom social hållbarhet med fokus på jämställdhet.
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 en universitets- eller högskoleutbildning med inslag av
fysisk planering, genus, hållbarhet eller liknande. Vi är öppna för olika perspektiv. Om du inte matchar
profilen men tror att du är rätt person för uppgiften, hör av dig!
Omfattning
Praktik 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!

