PRAKTIKPLATS
CIRKULÄR EKONOMI OCH HÅLLBAR KONSUMTION
VERKSAMHET
Göteborg har bestämt sig för att bli en hållbar stad. För att det ska bli möjligt måste vi använda våra
resurser på ett smartare sätt. Återanvända, byta och dela mera. Köpa och slänga mindre. Gå från ett
linjärt sätt att tänka till ett cirkulärt, så att uttjänta produkter kan få ett andra liv i stället för att bli
avfall. Cirkulära Göteborg driver på omställningen och ser till att goda idéer som gör det enklare att
konsumera hållbart kan bli praktisk verklighet.
Cirkulära Göteborg är ett initiativ från Göteborgs Stad, som syftar till att underlätta övergången till
en cirkulär ekonomi för både stadens verksamheter och invånare. Cirkulära Göteborg initierar,
driver, samordnar och stödjer en rad prioriterade utvecklingsområden för att Göteborgs Stad ska
kunna bidra till och skapa verkliga förutsättningar för ökat delande, återbruk och reparation i
Göteborg. Tillsammans med andra aktörer från näringsliv, akademi, organisationer, myndigheter och
andra kommuner vill Cirkulära Göteborg skynda på utvecklingen mot ett Cirkulärt Göteborg med
hållbara alternativ till dagens sätt att designa, konstruera, producera och konsumera.
UPPGIFT
Vill du också vara med och utveckla den delande och cirkulära ekonomin i Göteborg? Vill du få
erfarenheter från ett innovationsinriktat och drivet utvecklingsteam? Nu har du chansen att
praktisera på Cirkulära Göteborg. Du kommer att ha en roll där du får stötta upp i pågående projekt
inom t.ex. kvartersnära cirkulära tjänster och stadsplanering (t.ex. Fixoteken), cirkulär
näringslivsutveckling, cirkulära tjänster inom stadens förvaltning osv. Du kommer dels att få möjlighet
att ansvara för egna, mindre arbetsuppgifter/uppdrag med handledning och assistera inom pågående
utvecklingsområden. Du kommer även få möjlighet att träffa nyckelpersoner inom området, delta i
seminarier och workshops mm. Cirkulära Göteborg arbetar med många parallella innovationsprojekt
inom cirkulärekonomi och du har även möjlighet att efter egna intressen anpassa arbetsuppgifterna.
För dig som i framtiden vill arbeta med cirkulära frågor inom offentligt eller privat näringsliv är
praktik hos Cirkulära Göteborg ett fantastiskt första steg för att lära känna arbetssätt, initiativ och
aktörer i Göteborgs cirkulära och delande ekonomi!
Slutgiltiga avgränsningar görs i samråd med handledare på skolan samt kontaktperson på företaget. Både
student och företag ska vara medvetna om att relevant akademisk förankring ska tillämpas i arbetet.
Förkunskaper

Praktikplatsen är lämplig för dig som läser på universitet och högskola och närmar dig slutet av din
utbildning på kandidat eller masternivå. Då cirkulär ekonomi är en fråga för alla sektorer i samhället
välkomnar vi sökande från olika utbildningsbakgrunder. Intresse för cirkulär ekonomi,
delningsekonomi eller hållbar utveckling är meriterande.
Omfattning
Heltid enligt de arbetstider som gäller på arbetsplatsen. Omfattning i veckor kan diskuteras men
minst 8 veckors praktik är aktuellt.
Ort
Göteborg

Reseersättning inom Västra Götaland
Ja
Kontaktperson Miljöbron
Frågor om praktikplatsen? Ring Martin Ahrin-Larsson, tel. 0766 – 12 17 52 eller maila
martin@miljobron.se
Ansökan
Maila CV, personligt brev och kursförteckning till praktik@miljobron.se Skriv tydligt i mailet vilken
praktik det är du söker, ange även om du är intresserad av någon av våra andra praktikplatser.
Anmäl ditt intresse snarast, rekrytering sker löpande!

