UPPDRAG
CIRKULÄR EKONOMI – VAD HÄNDER I SVERIGE KRING ÄMNET?
SCIENCE PARK BORÅS
Science Park Borås är en miljö som består av ett tätt samarbete mellan Högskolan i Borås, RISE
Research Institutes of Sweden, Smart Textiles, Marketplace Borås och Inkubatorn i Borås.
Huvudfinansiärer är Vinnova, Västra Götalandsregionen och EU. Science Park Borås finansieras även
av andra forskningsfinansiärer.
Science Park Borås arbetar inom tre fokusområden; textil, handel och logistik, och
samhällsutveckling. Ett av projekten som drivs är DO-Tank Center. Detta är en fysisk miljö och
resurs för små och medelstora företag som vill ställa om till cirkulär ekonomi, möta nya kundbehov
och nå ökad hållbarhet. Med ledande forskning och kompetens från erfarna aktörer i området,
plockas rätt personer in för att just det aktuella företaget ska kunna öka takten i omställningen mot
nya affärsmodeller. Att bli cirkulär genererar nya värden för kunden, konkurrenskraftiga fördelar och
ett starkare varumärke.
I miljön erbjuder de idéutbyten, workshops och tester av framtidens affärsmodeller. Det innefattar
stöd att utveckla hur man gör affärer genom klimatsmarta produkter och tjänster, att utgå från best
practice, etablera samarbetspartners, analysera värdekedjor och inspirera till nytänkande.
DO-Tank Center etableras under 2018 som del av Science Park Borås - en samverkansmiljö som
erbjuder kreativa och innovativa mötesplatser för människor, företag och samhällets aktörer. Med
resurser från forskning och prototypframtagning, skapas möjligheter för nya och etablerade företag
att växa. Fokus är att bidra till en positiv samhällsutveckling och hjälpa näringslivet att lyfta blicken
mot hållbara innovationer, cirkulära processer och affärsmodeller.
UPPGIFT
Cirkulär ekonomi är ett hett ämne just nu och det kokar av olika projekt runt om i Sverige för att
bidra till skapa cirkulär ekonomi. Syftet med uppdraget är att kartlägga vad som görs runt om i
Sverige (och ev Norden i mån av tid). Vilka projekt genomförs inom området för cirkulär ekonomi
och vad syftar de till? Uppdraget kommer att ge uppdragsgiven en bild om vad som sker just nu i
området kring cirkulär ekonomi.
Förkunskaper
Uppdrag är lämpligt för er som vill lära er mer om cirkulär ekonomi.
Omfattning
Uppdraget genomförs utöver studierna och ni som studenter lägger 20-40 timmar på uppgiften som
fördelas fritt under en månad från det att uppdraget påbörjas. Vi ser att ni är två studenter som
genomför det ihop.

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.

Ort
Borås
Reseersättning inom Västra Götaland
Ja
Kontaktperson Miljöbron
Sandra Johansson, tel. 0766 – 12 17 53
Ansökan
Fyll i formuläret på Miljöbrons hemsida. Klicka här för att komma direkt till anmälan. Uppdraget kan
utföras av en-två studenter, sök gärna tillsammans med en kompis. Ange i anmälan om du söker
tillsammans med någon och i så fall hens namn.
Skicka in din ansökan 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
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