UPPDRAG
DIPLOMERING AV SPÄNNANDE EVENT
GKSS MATCH CUP SWEDEN
GKSS Match Cup Sweden är en av de mest respekterade seglingsevenemangen i världen. Under de
senaste 23 åren har Marstrands unika arena varit en plats för legendariska seglare och spektakulära
matcher. Tusentals åskådare har varje år med spänning och beundran kunnat följa teamens väg till
framgång.
Evenemanget har ständigt lockat till sig de bästa seglarna i världen och varje år samlas också företag för
att göra affärer och över 100 000 besökare som vill uppleva ett evenemang för såväl seglingsentusiasten
som för hela familjen. Vi är stolta över att vara arrangörer till en av de absoluta höjdpunkterna på
World Match Racing Tour.
UPPGIFT
Match Cup siktar på att miljödiplomera sommarens event. De vill ha din hjälp med att förbereda
denna diplomering. Din uppgift är att ta fram de dokument som krävs för att bli diplomerad och
förbereda organisationen för att genomföra ett diplomerat event. Det finns ett antal färdiga mallar
som du utgår ifrån i ditt arbete och du kommer bland annat få ta fram en miljöutredning, följa upp om
eventet uppnår 75 % av de praktiska åtgärder som krävs av miljödiplomerade event och om inte
föreslå åtgärder som behöver vidtas. Detta är en chans för dig med intresse för miljöledning att få
bygga upp ett system för ett unikt event.
Förkunskaper

Vi söker dig som läser på universitet/högskola och är intresserad miljöledning.
Omfattning
Uppdraget genomförs utöver studierna och du som student förväntas lägga 10-20 timmar på
uppgiften som fördelas fritt under en månad från det att uppdraget påbörjas. Uppdraget är utformat
för två studenter, sök gärna tillsammans med en kompis. Om du anmäler dig ensam kommer
Miljöbron att försöka para ihop dig med en annan sökande.
Ort
Göteborg/Marstrand
Reseersättning inom Västra Götaland
Ja
Kontaktperson Miljöbron
Helena Callstam, tel. 0766 – 12 17 50

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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