PRAKTIKPLATS
Kemikalie- och avfallshantering i förvaltningens olika verksamheter
PARK- OCH NATURFÖRVALTNINGEN, GÖTEBORGS STAD
UPPGIFT
Park och naturförvaltningen är stor förvaltning med flera olika verksamheter på många olika fysiska
platser. Park- och naturförvaltningen är miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas standard, sedan år
2018. Dock är inte hela förvaltningen inkluderat i miljödiplomeringen, i dagsläget är det ett drygt
tiotal fastigheter som inte är beaktade vid den senaste revisionen för Miljödiplomering. Detta är
något man inom förvaltningen vill ändra på så att miljödiplomet innefattar samtliga verksamheter och
fastigheter. Du som praktikant kommer att få driva projektet att inkludera dessa verksamheter med
fokus på avfall- och kemikaliehantering. Det innebär att sammanställa en nulägesanalys och
dokumentera detta i miljöledningssystemet (Miljödiplomeringen) samt att ta fram förslag på
förbättringsåtgärder för var och en av dessa verksamheter. Det är viktigt att förvaltningen arbetar
enhetligt med dessa frågor så du som praktikant behöver också vara lyhörd och sätta dig in i hur
resten av förvaltningen arbetar med avfall- och kemikaliehantering.
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.
Förkunskaper

Praktikplatsen är lämplig för dig som ska läsa Miljövetenskap i praktiken eller annan miljövetenskaplig
praktikkurs. Det är meriterande om du har kunskap inom miljöledning. Du kommer att ha kontakt
med många olika personer i förvaltningens verksamheter och du bör därför tycka om att ta kontakt
med människor och ”vara spindeln i nätet”.
Omfattning
Praktik heltid enligt de arbetstider som gäller på arbetsplatsen. Praktiken är lämplig för en
praktikperiod på ca åtta veckor. Praktiken kan genomföras under sommaren.
Ort
Göteborg
Reseersättning inom Västra Götaland

Transportmöjlighet inom projektet medges
Kontaktperson Miljöbron
Helena Callstam, tel. 0766 – 12 17 50
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!

