PRAKTIKPLATS (2 platser)
Kartläggning av miljöaspekter
Regionservice, Västra Götalandsregionen
Regionservice är Västra Götalandsregionens (VGR:s) interna serviceleverantör inom
materialförsörjning, transporter, tvätteri, administration, tryckeri, hjälpmedel, telefoni, städ,
vaktmästeri och måltider. Våra kunder är sjukhus, vårdcentraler och folktandvårdskliniker, VGR:s
övriga verksamheter och bolag samt ett antal kommuner. Vi effektiviserar servicefunktionerna så
att övriga förvaltningar kan fokusera på att vidareutveckla sina verksamheter. Regionservice har över
200 fysiska platser och erbjuder över 80 antal tjänster.
FÖRSLAG TILL STUDENTPROJEKT
Regionservice står inför en omorganisation där verksamheten kommer att delas in i så kallade
affärsområden utifrån de tjänster som Regionservice erbjuder. Under 2019 kommer man genomföra
en miljöutredning för att identifiera organisationens miljöaspekter och använda som underlag för det
fortsatta miljöarbetet inom Regionservice. Då Regionservice är en stor komplex organisation med
spridd verksamhet behöver man först identifiera vilka tjänster som ger upphov till olika de olika
miljöaspekterna samt hur dessa kan kopplas an varandra. De innebär att kartlägga tjänsteutbudet med
tillhörande miljöaspekterna och utifrån denna kartläggning ta fram ett förslag på struktur för hur
miljöutredningen ska kunna genomföras och organiseras.
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.
Omfattning
Projektet genomförs som en praktik och är lämplig för 8-10 veckor.
Förkunskaper
Vi söker dig som läser en miljö- och /eller hållbarhetsinriktad utbildning. Det är meriterande om du
har erfarenhet av stora komplexa organisationer. Du som söker bör vara självständig, ta egna initiativ
och kunna ta kontakt med människor.
Ort
Mölndal
Reseersättning inom Västra Götaland
Ja
Kontaktperson Miljöbron
Helena Callstam, tel. 0766 – 12 17 50

Miljöbron är en ideell organisation som förmedlar projekt mellan företag och studenter. Projekten
har miljö och hållbar utveckling gemensamt. Genom Miljöbron får studenter kontakter och
arbetslivserfarenhet, samtidigt får företag hjälp att utveckla sitt hållbarhetsarbete.

Ansökan
Maila CV, personligt brev och kursförteckning till praktik@miljobron.se. Skriv tydligt i mailet vilket
ex-jobb det är du söker, ange även om du är intresserad av något av våra andra ex-jobb.
Anmäl ditt intresse snarast, rekrytering sker löpande!
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