UPPDRAG
DESIGN AV DIGITAL PLATTFORM
VERKSAMHET
Caroline Lindberg på Moonline Communication har tillsammans med Marie Nilsson som driver
Utvecklingsbyrån startat upp initiativet Närodlat företagandeTM i Lomma kommun. Inte sällan
använder företag leverantörer av gammal vana och man vill nu få förertag att fundera på om någon
eller några av deras befintliga leverantörer skulle kunna ersättas av lokal kompetens. Närodlat
företagande uppmuntrar till närodlade affärer och lokala samarbeten. Syftet är att skapa fler lokala
affärsrelationer, skapa tillväxt för alla olika verksamheter i kommunen samt minska transporterna
mellan olika aktörer. Detta ger fler företag möjlighet att utöka sina affärer på hemmaplan och kan
samtidigt bidra till en minskad negativ miljöbelastning. För att konkretisera idén med Närodlat
företagande arrangeras bland annat fysiska och digitala mötesplatser. Målgruppen är alla företag i
Lomma kommun.
UPPGIFT
Inom Närodlat företagande vill man utveckla servicen till företagen ytterligare för att underlätta för
dem som vill göra affärer lokalt. Som ett nästa steg är man mycket intresserad av att utveckla en
digital plattform, ett sökverktyg för att kunna söka företag/produkter/tjänster lokalt i kommunen.
Under våren 2017 har en grupp systemvetare från Lunds universitet gjort en förstudie och tagit fram
en första kravspecifikation till en digital plattform.
Närodlat företagande söker nu två studenter som med nya ögon kan analysera förslaget på den
digitala plattformen och ge rekommendationer kring hur företaget skulle kunna arbeta grafiskt med
texter och bilder för att väcka ett större intresse hos besökaren samt göra plattformen än mer
användarvänlig.

Förkunskaper
Vi söker dig som läser Digital design eller annan liknande utbildning.
Omfattning
Uppdraget är utformat för 2 studenter och omfattar 10-20 timmar som fördelas fritt under en månad
från det att uppdraget påbörjas.
Ort
Lomma

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 miljöarbete.

Reseersättning inom Skåne
Ja
Kontaktperson Miljöbron Skåne
Malin Planander, malin@miljobron.se, tel. 0732 – 75 04 29
Ansökan
Fyll i formuläret på Miljöbrons hemsida, ring eller maila Miljöbrons kontaktperson.
Uppdraget är utformat för två studenter, sök gärna tillsammans med en kompis. Ange i anmälan vem
du söker tillsammans med. Om du anmäler dig ensam kommer Miljöbron att försöka para ihop dig
med en annan sökande.

Anmäl ditt intresse snarast, rekrytering sker löpande!

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 miljöarbete.

