UPPDRAG
HUR KAN FLYTTKEDJAN GÖRAS MER HÅLLBAR?
VERKSAMHET
Nationella sekretariatet för genusforskning arbetar med att öka genomslaget för forskning och
kunskap om genus och jämställdhet inom akademin och i samhället som helhet. Sekretariatet är en
del av Göteborgs Universitet och har ca 20 anställda.
UPPGIFT
Varje år genomförs ett stort antal kontorsflyttar både inom Göteborgs universitet men också i andra
myndigheter, företag och organisationer. Miljöpåverkan från dessa är stora, då inredning ofta slängs
och ersätts med ny. Dessutom har själva flyttprocessen en miljöpåverkan. Men hur ser miljöpåverkan
egentligen ut? Var i kedjan är den som störst?
Sekretariatet för genusforskning flyttade vid årsskiftet 2017/2018 till nya, bättre anpassade lokaler.
Sekretariatet försökte att begränsa sin miljöpåverkan under flytten. Visionen har varit att visa ett gott
exempel som kan spridas till andra delar av Göteborgs Universitet. Med ca 6000 anställda är GU en
av Göteborgs största arbetsgivare och en av de större myndigheterna i Sverige.
Det här uppdraget går ut på att göra en översiktlig analys av Sekretariatets kontorsflytt. Vilka val har
gjort inom material, möbler och logistik? Vad har gjorts bra och i vilka steg kunde miljöpåverkan
minskas ytterligare?
Du har chansen att skapa konkret påverkan, öka din förståelse för myndighetsarbete och få praktisk
erfarenhet av miljökonsekvensanalys i en större myndighet. Dina resultat ska sammanfattas i en kort
rapport som i sin tur kan ligga till grund för ett spridningsarbete inom Göteborgs universitet.
Förkunskaper

Vi söker dig som läser på universitet/högskola och är intresserad av miljö- och hållbarhetsfrågor.
Omfattning
Uppdraget genomförs utöver studierna och du som student förväntas lägga 20 timmar på uppgiften
som fördelas fritt under en månad från det att uppdraget påbörjas. Sök gärna tillsammans med en
kompis!
Ort
Göteborg
Reseersättning inom Västra Götaland
Ja
Kontaktperson Miljöbron
Martin Ahrin-Larsson, tel. 0766 – 12 17 52
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!

