UPPDRAG
Skapa ett hållbart kontor
STUDIEFRÄMJANDET
Uppdragsgivaren är ett av Sveriges största studieförbund med ett brett utbud av studiecirklar,
utbildningar, kulturarrangemang och föreläsningar. Varje år samlas över 200 000 deltagare i
studiecirklar och kurser. Studiefrämjandet är ett partipolitiskt och religiöst obundet studieförbund
som bedriver folkbildningsverksamhet och ger stöd till tusentals studiecirklar och föreningar i hela
Sverige. Studiefrämjandet är en ideell förening grundad på våra 19 medlemsorganisationer och deras
demokratiska inflytande.
Med en särskild inriktning mot ökad kunskap om natur, djur, miljö och kultur. De arbetar även aktivt
med hållbar utveckling. I all vår verksamhet ska vi främja mångfald och motarbeta främlingskap och
rasism. Studiefrämjandet har 15 000 ideella cirkelledare som gör tillvaron lite mer fantastisk för
många människor.
UPPGIFT
Nu vill kontoren i Trollhättan och Vänersborg ha hjälp med att över deras miljöarbete. Ni kommer
att göra en miljöutredning för att se vilka deras största miljöpåverkan kommer ifrån. Utifrån er
utredning ska ni sedan ge tips på hur de kan arbeta för att minska sin miljöpåverkan, samt hur de kan
kommunicera det till besökare på kontoret och deltagare i studiecirklar. Detta ger er kreativt
utrymme att komma med förbättringsförslag samt kunskaper på hur miljöpåverkan uppstår.
Förkunskaper
Uppdrag är lämpligt för dig som har kunskaper miljö.
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. Jag ser att ni är två studenter.
Ort
Trollhättan/Vänersborg
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
arbetslivserfarenhet, samtidigt får företag hjälp att utveckla sitt hållbarhetsarbete.

