UPPDRAG
VÄGAR FÖR ATT NÅ SMÅSKALIGA ELPRODUCENTER
VERKSAMHET
Elhandelsbolaget Verve har som syfte att utmana marknaden med ett nytt sätt att köpa och sälja el.
Handeln ska gå direkt mellan kunden och småskaliga elproducenter, närmare bestämt lantbrukare
som installerat solcellsanläggningar eller små vindkraftverk på sina gårdar. Verve kopplar ihop
producenten med kunden administrativt och ekonomiskt och kan därigenom garantera ursprunget på
elen som kunden köper. Kunden betalar för den el som hen förbrukar och pengarna går direkt till
den latbrukare som du köper ifrån.
Verve är ett startup-företag som drivs genom E.ONs förtetags-inkubator på Minc i Malmö. Genom
inkubatorn får de bland annat ekonomisk stöttning, tillgång till inkubatorns nätverk och expertis inom
olika områden. Idag har Verve 10 kunder och ett fåtal producenter kopplade till sig. I slutet av året
2017 är tanken att Verve ska kunna visa att deras affärsmodell kan flyta utan externt stöd och att
verksamheten går att skala upp.
UPPGIFT
Verve är ständigt på jakt efter nya småskaliga elproducenter till sina kunder. Utan dem har företaget
ingen produkt att sälja och för att utöka verksamheten måste de ha fler producenter anslutna till sig.
För att kunna nå ut bredare med sitt erbjudande till elproducenter vill Verve hitta andra företag och
organisationer att samarbeta med.
Uppdraget syftar till att kartlägga aktörer i Sverige som riktar mot just målgruppen bönder. Arbetet
ska omfatta en lista över potentiella samarbetspartners, kortfattad information om deras verksamhet,
aktiviteter och nätverk samt en motivering av varför de är lämpliga för Verve att samarbeta med. I
mån av tid kan även andra branscher studeras för att identifiera nya typer av företag som har börjat
komplettera sina verksamheter med småskalig elproduktion.
Förkunskaper
Vi söker dig som läser på universitet/högskola och är intresserad av miljö- och hållbarhetsfrågor.
Omfattning
Uppdraget är utformat för 2 studenter och omfattar 10-20 timmar som fördelas fritt under en månad
från det att uppdraget påbörjas.
Ort
Malmö
Reseersättning, kollektivtrafik inom Skåne
Ja

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.

Kontaktperson Miljöbron Skåne
Helena Ensegård, tel. 0706 – 35 39 25, helena.e@miljobron.se
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!
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