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Nivå & omfattning

Examensarbetet ligger på Masternivå eller Kandidatnivå, för en eller två studenter.

Studieinriktning
Inriktning mot hållbarhet och marknadsföring.

Tidsperiod

Kan starta snarast eller under våren 2013.

Beskrivning
Bakgrund
Humankapitalet i Blekinge AB är ett serviceföretag inom städ & hushållnära tjänster
som inriktar sig på att sätta medarbetaren och kunden i centrum. Vi tror oss veta hur ett
hem ska skötas och har som mål att alla våra medarbetare ska känna passion för
uppgiften och ha en adekvat utbildning och mentorskap. Vi erbjuder våra kunder
tjänster som t.ex.
- Hushållsnära tjänster: tillsyn av fritidshus, promenader och att följa med till affären.
- Städ: vecko- & storstädning, flytt- & kontorsstädning samt fönsterputs
- Trädgårdhjälp: klippa gräset, beskära häcken, rensa rabatter och enklare snickeri
arbeten.
Vår vision är att skapa bättre förutsättningar för enskilda människor, oavsett ålder
och individuella förutsättningar. Därigenom tror vi oss också bidra till ökad mångfald,
vilket är ett viktigt steg mot en hållbar utveckling. Vår verksamhet är godkänd enligt
branschstandarden och vi har som mål att även bli ISO 14001:2004 samt ISO 26000
certifierade.
”Cradle to Cradle” är ett stödkoncept och en designstrategi utvecklad av kemiprofessor
Michael Braungart och arkitekt William McDonough. Dess principer kan appliceras på
allt från material och produkter till processer, byggnader och städer. Cradle to Cradle
använder naturens egna processer som modell för mänsklig produktion och grundar
sig på tre huvudprinciper:
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Avfall = föda
Solen som energikälla, i alla dess former
Främja mångfald

Enligt Cradle to Cradle kan alla material genom rätt grunddesign bli näring antingen
åt mikroorganismer eller industriella processer. Därigenom eliminerar man avfall. I
förlängningen står Cradle to Cradle för en ny, cirkulär ekonomi där material – precis
som in naturen – aldrig förstörs eller ackumuleras och där tillväxt, produktion och konsumtion är av godo.
För mer info se huvudorganisationen i Europa (EPEA) på http://epea-hamburg.org
Uppgift/ Syfte
Företaget Humankapitalet i Blekinge AB är intresserad av att undersöka på vilket sätt
strategin ”Cradle to Cradle” kan användas för att bli en naturlig del av ett tjänsteproducerade företags verksamhet och marknadsförning.
Detta projekt syftar därför till att genom litteraturstudier, dialog och idé-generering undersöka möjligheten för ett serviceföretag som Humankapital i Blekinge AB att:
- implementera C2C som en naturlig del av företagets verksamhetsstyrning.
- utveckla kunderbjudanden baserade på ”Cradle to Cradle”, samt därmed även
- göra C2C till en naturlig den av företagets marknadsförning & profilering.

Ort

Ronneby. Arbetet går att genomföra delvis på distans.

Språk

Svenska

Ersättning

Det finns möjlighet att diskutera dessa frågor i varje enskilt fall.

Kontaktperson

Martina Lindgren, Cefur, tfn: 0457-61 88 13, e-mail: martina.lindgren@ronneby.se
http://www.ronneby.se/sv/sidowebbplatser/cefur/examensarbete/

Ansökan

Anmäl ditt intresse genom att skicka ditt CV, personligt brev, kursförteckning och ev
referenser till kontaktpersonen på Cefur: martina.lindgren@ronneby.se
Ansökan och urval sker kontinuerligt.
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