PRAKTIKPLATS
Avfallshantering på skolor/förskolor
STADSDELSFÖRVALTNINGEN ANGERED
Angereds stadsdelsförvaltning har cirka 3 500 anställda. De flesta arbetar inom de fyra sektorerna
utbildning, äldreomsorg samt hälso- och sjukvård, individ- och familjeomsorg samt funktionshinder
och kultur och fritid. Inom stadsdelsförvaltningen finns också de administrativa stödfunktionerna
ekonomi-, HR- och utvecklingsavdelning.
UPPGIFT
SDF Angered arbetar med miljö och hållbar utveckling inom flera olika områden. Ett viktigt område
är avfallshanteringen i förvaltningens olika verksamheter. Idag finns ingen enhetlig hantering av avfall,
något man vill förändra. Som ett första steg behöver man kartlägga och inventera hur nuläget ser ut.
Då förvaltningens verksamheter är många och olika har man valt att börja med förskolor/skolor. Som
praktikant kommer du att åka runt till stadsdelens olika områden och inventera hur avfallshanteringen
ser ut idag. Du kommer att kartlägga vilka fraktioner som hanteras, tillgänglighet och rutiner. Det
innebär att du även kommer genomföra intervjuer med berörd personal, framför allt vaktmästare,
lokalvårdare och kökspersonal. Syftet är att utifrån kartläggningen ta fram rutiner och
förbättringsförslag för att få avfallshanteringen mer enhetlig i alla verksamheter.
Du kommer att vara placerad på enheten för Internservice som ligger under Utvecklingsavdelningen.
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. Du bör ha kännedom/kunskap inom miljöledning.
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
Ja
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!

