UPPDRAG
DRIV ETT EGET REDESIGNPROJEKT MED HOW-TO-GUIDE!
VERKSAMHET
Enheten Avfallsprojekt hos Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad, driver bl.a. satsningar inom
cirkulär ekonomi och återvinning. En av dessa är Skrota skräpet. Skrota skräpet är en permanent
verksamhet som stöttar förvaltningar och bolag inom Göteborg Stad i arbetet med att minska
avfallsmängderna genom åtgärder för att förebygga och sortera avfall. Inom ramen för Skrota skräpet
ingår också arbetet med stadens interna bytessajt Tage.
UPPGIFT
Göteborgs Stad med sina över 50 000 anställda köper varje år in stora volymer av möbler och
inredning till olika verksamheter. Nu vill staden genom olika initiativ öka andelen inredningar som
återanvänds istället för att slängas och ersättas med nytt.
Nu har du chansen att sätta dina designkunskaper på prov i ett av flera initiativ för att skapa cirkulära
inredningsflöden i staden. Din uppgift blir att tillsammans med en grupp andra studenter planera och
genomföra redesign av ett antal ”typmöbler” i staden. Det kan t.ex. röra sig om att redesigna
skrivbord så att de passar bättre i aktivitetsbaserade landskap eller att hitta enkla knep för att
reparera eller förlänga livslängden på andra möbler. Hela syftet med ert arbete är att metoderna ska
kunna spridas internt i hela Göteborgs stad. Ni kommer att få dokumentera ert arbete noggrant och
sätta ihop pedagogiska ”how-to-guider” riktad till vaktmästare och annan servicepersonal.
Era guider presenteras under ett speciellt evenemang där såväl interna som externa gäster bjuds in.
Missa inte möjligheten att få bredda din designportfolio med ett annorlunda uppdrag med hållbarhet i
fokus. I och med att vi söker en grupp studenter (4 eller fler) så får du gärna söka tillsammans med
en eller flera kompisar.
Förkunskaper

Vi söker dig som läser på universitet/högskola med inriktning mot design, produktutveckling,
inredningsarkitektur eller liknande. Vi tror att det är bra med flera olika kompetenser, så sök om du
tror att du kan bidra till arbetet även om din bakgrund inte matchar!
Omfattning
Uppdraget genomförs utöver studierna och du som student förväntas lägga 20-30 timmar på
uppgiften. Planeringsarbetet kan fördelas när som helst i tid. Själva genomförandet av den praktiska
uppgiften samt presentationer kommer att ta ca 2,5 dagar i anspråk. Du kommer att i god tid bli
meddelad datum för din obligatoriska närvaro. Uppdraget är utformat för 4 eller fler studenter så sök
gärna tillsammans med kompisar. Om du anmäler dig ensam kommer Miljöbron att para ihop dig med
en annan sökande.
Ort
Göteborg
Reseersättning inom Västra Götaland
Ja

Kontaktperson Miljöbron
Martin Ahrin-Larsson, tel. 0766 – 12 17 52
Ansökan
Fyll i formuläret på Miljöbrons hemsida. Klicka här för att komma direkt till anmälan. Om du önskar
genomföra uppdraget med en vän, ange vem.
Anmäl ditt intresse snarast, rekrytering sker löpande!

