PRAKTIKPLATS
KOORDINERANDE ROLL I CIRKULÄRA PROJEKTET RE:CHALLENGE
VERKSAMHET
Miljöbron är Sveriges äldsta och största professionella organisation för studentsamverkan inom
hållbar utveckling. Vi finns i Västra Götaland och Skåne och engagerar varje år ca 500 studenter och
200 företag i samverkansprojekt för hållbar utveckling. Miljöbron har i 20 år stöttat framförallt småoch medelstora företags hållbarhetsarbete. Genom våra samverkansprojekt har vi fört samman 1500
företag med över 4000 studenter.
UPPGIFT
Vill du vara med och göra Göteborg till en delande stad? Nu har du möjlighet att göra din praktik i
hjärtat av en ny cirkulär och delande ekonomi inom satsningen Re:Challenge.
Re:Challenge lanserades hösten 2016 och pågick till januari 2017. I den möttes fler än 30 studenter
från olika utbildningar för att tillsammans utreda, designa och diskutera kring hur Göteborgare kan
engageras och inspireras till att återbruka och dela prylar med varandra. Projektet resulterade bl.a. i
att koncept utvecklades för det som senare blev Fixoteken, en ny verksamhet i Göteborg som
invigdes under våren 2018.
I höst ska Miljöbron tillsammans med Göteborgs Stad lansera en efterlängtad ny runda av
Re:Challenge. Det händer otroligt mycket på cirkulärekonomins område i Göteborg. Tillsammans
med oss och med teamet som driver utvecklingen i Staden kommer du att få praktisera med
uppgifter inom Re:Challenge. Du kommer att få en koordinerande roll i projektet. T. ex får du
planera och genomföra events, processleda studentgrupper och bidra med dina perspektiv på
projektets utveckling. Självklart anpassar vi uppgifterna till dig och du får fullt stöd och handledning av
oss. Vi vill att din praktik ska bli både rolig och lärorik.
Förkunskaper

Vi söker dig som läser på universitet/högskola med intresse för hållbar utveckling och cirkulär
ekonomi. Erfarenhet inom något av eventplanering, processledning/workshophållande, pedagogik,
kommunikation och tidigare studentengagemang är alla meriterande, men inte nödvändiga för att
söka.
Omfattning
Heltid, ca 40 timmar/vecka fördelat över 8-20 veckor. Halvtidspraktik (20 timmar/vecka) under hela
höstterminen är också ett alternativ.
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!

