PRAKTIKPLATS
PRAKTISERA PÅ WIN WIN GOTHENBURG SUSTAINABILITY AWARD
VERKSAMHET
Win Win Gothenburg Sustainability Award grundades år 2000 och delas varje år ut till personer eller
organisationer som gör betydelsefulla förändringar för en hållbar värld. Pristagarna är viktiga
förebilder som alla har gått från ord till handling. Priset är en miljon svenska kronor och visar vad
som är möjligt i kampen för en ljusare framtid.
Varje år utser prisets jury ett tema. År 2018 är temat Samverkan vid produktion. Win Win
Gothenburg Sustainability Award är en ideell förening. Både prisjuryn och föreningens styrelse har
ledamöter från såväl privata näringslivet, Göteborgs Stad och akademin.
UPPGIFT
Som praktikant på Win Win Gothenburg Sustainability Award samarbetar du direkt med
verksamhetsledare i att planera och genomföra verksamheten inför och, beroende på praktikperiod,
efter prisutdelningen i oktober. Missa inte chansen att få arbeta med ett högprofilerat och
internationellt erkänt pris inom hållbar utveckling!
 Var med i processen och bygga om vårt nya varumärke. Textproduktion till nyhetsbrev,
webbsida och pressmeddelande, uppdatering av webbsida, planera och sköta sociala
mediakanaler, pressarbete inför prisceremonin i oktober.
 Vara med i planeringen och genomförandet av ett nytt pris som riktar sig mot
gymnasieelever. Priset delas ut i samarbete med Universeum och Chalmers. Möjlighet finns
att ta ett stort eget ansvar om du så vill: testa på projektledning, delta och eventuellt leda
planeringsmöten, lansera en kommunikationskampanj, tillsätta en jury osv.
 Vara med i planering och genomförande av prisceremonin den 24 oktober med tillhörande
programaktiviteter.
 Vara med i planering och genomförande av ett antal programaktiviteter under året.
 Få delta på styrelsemöten, jurymöten och partnerträffar.
 Få vara med och planera en nätverksträff för partnerföretag på Västsvenska
Handelskammaren den 18 september.
Förkunskaper

Praktikplatsen är lämplig för dig läser på universitet/högskola. Självklart har du intresse och
engagemang för hållbar utveckling.
Omfattning
Heltid enligt de arbetstider som gäller på arbetsplatsen. Omfattning i veckor kan diskuteras men
minst halvterminspraktik 8-10 veckor.
Ort
Göteborg
Reseersättning inom Västra Götaland
Ja
Kontaktperson Miljöbron
Martin Ahrin-Larsson, tel. 0766 – 12 17 52

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!

