PRAKTIKPLATS
SOCIAL OCH MILJÖMÄSSIG HÅLLBARHET MED KVARTERSNÄRA
ÅTERBRUK - FIXOTEK
FIXOTEKET
Vill du laga en trasig tröja, låna med dig verktyg hem eller byta något du inte längre behöver? Har du
långt till närmaste återvinningscentral? Nu testar Göteborgs Stad en ny kvartersnära tjänst – Fixotek
och miniåtervinningscentraler – som gör det enklare att leva hållbart i Göteborg. Göteborgs stad har
fyra kvartersnära mötesplatser i Hammarkullen, Majorna, Bergsjön och Rannebergen. De kallas
Fixotek, och där ska det vara lättare att laga, låna, byta och göra nytt av gammalt: helt enkelt att
konsumera hållbart. I Hammarkullen och Majorna finns dessutom miniåtervinningscentraler.
Fixoteket är en del av innovationsprojektet ”Kvartersnära minikretsloppsparker och återbrukscentraler.” Projektet drivs av Göteborgs Stad i samarbete med Bostadsbolaget, Familjebostäder,
Hyresgästföreningen och Chalmers Tekniska Högskola, med stöd inom det strategiska
innovationsprogrammet RE:Source som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Syftet
är att undersöka om hushållens sopor kan minskas genom att underlätta återanvändning och
återvinning.
UPPGIFT
Är din framtid i gränslandet mellan social och ekologisk hållbarhet? Nu har du chansen att praktisera
med utvärderingsarbete i innovationsprojektet ”Kvartersnära minikretsloppsparker och
återbrukscentraler”! Under hela projektperioden ska Fixotekens verksamhet följas och under din
praktikperiod kan du bidra till arbetet. Utvärderingen syftar främst till att fånga upp miljömässiga och
sociala nyttor med projektet. Till grund för arbetet finns en framtagen utvärderingsmodell och
arbetet kommer att ske i nära samarbete med medarbetare på Fixoteken. Undersökningen
inkluderar:
 Samla in olika typer av statistik.
 Ansvara för att enkätundersökningar/intervjuer genomförs enligt den framtagna
utvärderingsmodellen. Det kan till exempel handla om att genomföra intervjuer, formulera
frågor till telefonintervjuer eller göra enkäter.
 Sammanställa resultat i delrapporter.
Ditt resultat kommer att användas i den utvärdering som görs i slutet av projektet (under våren
2019). Dessutom ligger den till grund för bland annat informationsspridning om resultat från
projektet och beslut om fortsatt verksamhet.
Detta är en mycket bra möjlighet för dig som vill testa på professionellt utvärderingsarbetet med
syfte att skapa en mer hållbar stad.
Förkunskaper
Vi söker dig som läser en högskoleutbildning med inriktning mot, eller innehåll av, hållbar utveckling.
Omfattning
Heltid under höstterminen 2018.
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!

