PRAKTIKPLATS
Gränsöverskridande samverkan inom klimatneutrala transporter och hållbar
innovation. Praktik på KNEG & GAME.
Verksamhet
På Göteborgs centrum för hållbar utveckling (GMV) bedrivs sektorsöverskridande samverkansarbete
för hållbar utveckling. GMV är ett nav för många hållbarhetsprojekt- och satsningar, från lokal till
global nivå. På GMV huserar KNEG, ett samarbetsprojekt mellan industri, akademi och myndighet
som arbetar för att godstransporterna på de svenska vägarna ska vara klimatneutrala. Ett annat
nätverk, GAME, är ett västsvenskt nätverk som för samman företag med myndigheter,
forskningsorganisationer och civilsamhället. Nätverket syftar till att skapa nya förutsättningar för
samverkan och innovationer kring hållbar utveckling i regionen. Nu har du chans till en utvecklande
praktikplats i de båda nätverken.
Uppgift
Som praktikant på inom GAME och KNEG samarbetar du direkt med verksamhetsledaren i att
planera och genomföra verksamheten som består av en stor bredd av arbetsuppgifter. Missa inte
chansen att få en bred praktikerfarenhet och många kontakter inom näringslivet och regionen! I dina
arbetsuppgifter ingår:
 Vara med i planeringen och genomförandet av två större konferenser men även mindre
arrangemang. Möjlighet finns att ta ett stort eget ansvar om du så vill: testa på projektledning,
delta och eventuellt leda planeringsmöten och ha flera olika kontakter.
 Textproduktion till nyhetsbrev, webbsida och pressmeddelanden, planera och sköta sociala
mediekanaler.
 Vara med i planering och genomförande av ett antal programaktiviteter under året.
 Få delta på styrelsemöten med aktörer i de båda nätverken
Självklart får du stöd av din handledare på GMV och din kontaktperson på Miljöbron under hela
arbetet.
Förkunskaper
Praktikplatsen är lämplig för dig läser på universitet/högskola. Självklart har du intresse och
engagemang för hållbar utveckling och har kännedom som Agenda 2030 och de globala målen för
hållbar utveckling.
Omfattning
Heltid enligt de arbetstider som gäller på arbetsplatsen. Omfattning i veckor kan diskuteras men
minst halvterminspraktik 8-10 veckor.
Kontakt Miljöbron
Martin Ahrin-Larsson, mob. 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 med start i första eller andra halvan av
höstterminen 2018!

