UPPDRAG
INFOTAVLA TILL POPULÄRA KONFERENSGÅRDAR
VERKSAMHET
MiLgårdarna är sju konferensgårdar där möten och konferenser står i centrum. Här bokar företag
och andra verksamheter in konferenser och kick-offer i en lugn och inspirerande miljö. Fyra
MiLgårdar ligger mycket nära varandra i Klippan och utöver dessa finns ytterligare en utanför Laholm,
en på Rommelåsen och en dagskonferensgård i Torna Hällestad. Varje gård drivs av olika värdar som
ansvarar för den uppskattade maten (som alltid ha ekologiska och närproducerade inslag) och tar
hand om gästerna vilket skapar en unik hemkänsla. Den goda maten, de natursköna omgivningarna
och en flexibel personal som anpassar servicen utifrån gästernas skiftande behov bidrar också till den
avslappnade mötesmiljön. På så sätt blandas fokuserat arbete med lugn och ro som ger plats för egen
reflektion.
Gårdarna har alla sitt eget uttryck vilket delvis kommer från byggnadernas historia. De består alla av
varsamt renoverade och kulturhistoriskt intressanta byggnader belägna i vackra naturområden. Läs
mer om koncepten och upplev de olika mötesgårdarna i en virituell miljö på MiLgårdarnas hemsida.
På kontoret i Lund sker den administrativa verksamheten. Där finns en gemensam bokningscentral
och därifrån sker även utveckling av koncept och design samt marknadsföringen.
Sedan början av 2000-talet har alla gårdarna varit Svanenmärkta och MiLgårdarna arbetar ständigt
med att förbättras inom miljöområdet.
UPPGIFT
MiLgårdarna vill på ett trevligt sätt berätta om sitt miljöarbete och göra besökarna medvetna om det
arbete som de gör. I projektet ska en tavla med information som på ett kreativt, gärna lite
annorlunda sätt, presenterar diverse gästinformation designas. Tavlan ska både innehålla praktisk
information som kan vara till nytta för gästen under vistelsen och beskriva MiLgårdarnas
hållbarhetsarbete (bl. a. Svanen) på ett intresseväckande. Det är viktigt att tavlan inte upplevs som en
vanlig tråkig skylt som man ibland kan hitta på hotellrum utan tavlan ska passa in med MiLgårdarnas
helhetstänk och vara ett trevligt inslag på rummen. Därför ska extra tid läggas på att undersöka hur
en bra informationstavla som fångar målgruppens intresse bör designas. Utseende och innehåll
arbetas fram i dialog med kontaktpersonen på MiLgårdarna.

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

Förkunskaper
Vi söker dig som läser på universitet/högskola och är intresserad av grafisk design.
Omfattning
Uppdraget är utformat för 2 studenter och omfattar 15-20 timmar som fördelas fritt under en månad
från det att uppdraget påbörjas.
Ort
Lund. Kan även inkludera besök till konferensgårdarna i Klippan.
Reseersättning inom Skåne
Ja
Kontaktperson Miljöbron Skåne
Madeleine Brask, madeleine@miljobron.se, tel. 0701 – 91 71 41
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 uppdragsgivare och studenter.
Projekten har miljö och hållbar utveckling gemensamt. Genom Miljöbron får studenter kontakter och
arbetslivserfarenhet, samtidigt får uppdragsgivare hjälp att utveckla sitt miljöarbete.

