UPPDRAG
SKAPA ETT DIGITALT MEDIA FÖR ATT SPRIDA KUNSKAP KRING MILJÖ
Göteborgsregionens kommunalförbund
GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner
omkring en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och
erfarenhetsutbyte inom regionen. Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt
som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.
UPPGIFT
GR har som behov att öka miljömedveten hos alla anställda och att synliggöra det miljöarbete som
redan bedrivs i vår verksamhet. Nu vill uppdragsgivaren ha hjälp med att på ett pedagogiskt sätt
illustrera och informera deras miljöarbete. Detta ska då öka personalens medvetande om
miljöarbetet och att GR därigenom når goda resultat i miljöarbetet genom kunniga och
handlingskraftiga medarbetare som i varje beslut och uppdrag tar ansvar för en god miljö. GR ska
vara ledande i utvecklingen av ett hållbart samhälle och miljöarbetet ska genomsyra varje del av
verksamheten och präglas av lyhördhet, handlingskraft och utveckling.
Ni kommer att få ett stort utrymme för att hitta en kreativlösning.
Förkunskaper
Uppdrag är lämpligt för er som har kunskaper inom digitala media, kommunikation och informatik.
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.
Ort
Göteborg
Reseersättning inom Västra Götaland
Ja
Kontaktperson Miljöbron
Helena Callstam, tel. 0766 – 12 17 50
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
arbetslivserfarenhet, samtidigt får företag hjälp att utveckla sitt hållbarhetsarbete.

