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Et prosjekt under:



REdu gjør bransjen mer attraktiv

Styrker det faglige 

tilbudet, kompetanse 

og kunnskap om 

bransjen

Synliggjør bredden i 

bransjen og muligheter 

innen innovasjon og 

teknologi

Bidrar til å gjøre 

bransjen mer attraktiv



Hva har REdu 

oppnådd så 

langt?



500 %
økning 

i interesse for våre fag blant studentene på NTNU og NMBU!!



Hvordan?
Aktivt arbeid på og mot universitetene 

(NMBU, NTNU m.fl)
▪ Professor II stillinger

▪ Universitetsbesøk / karrieredager (NTNU, 

NMBU, Bergen)

▪ Studenter med på Årskonferansen

▪ Deltakelse Klimafestivaler

▪ Meet & Greet - bransjeledere møter 

studenter

▪ Forbruker-case med studenter om 

sirkulær fremtid til Årskonferansen

▪ Summer Internships tilbud

▪ Promofilmer

▪ Masteroppgaver

▪ Master med mening



Hva er 

Internships

?

Vi ønsker å gi studentene innblikk i vår 
bransje. 

En bransje i sterk vekst med spennende 
faglige utfordringer for studenter som 

ønsker å utgjøre en forskjell.
.

● 6-8 uker betalt internship 

● Det trenger ikke å være 

sammenhengende uker - dette 

avtales mellom selskapene og 

REdu

● Internship skal være knyttet 

opp mot en av følgende 

oppgaver:

○ Prosjektoppgave (bachelor)

○ Masteroppgave med en 

veileder på universitet

○ Et internt prosjekt valgt av 

bedriften

● Resultat 2017: 21 studenter, 6 

masteroppgaver



Årshjul for 2018
Januar - februar 
- mars

April - mai - juni

Juli - august -
september

Oktober - november 
- desember

Internships / master

Innovation Ideation

REdu IDEgarasje

Karrieredager

Næringslivsdager / bed pres

Internships m.føring

Innovation Ideation

REdu IDEgarasje

Karrieredager

Næringslivsdager / bed pres

REdu IDEgarasje

Karrieredager

Internships ansettelser

Innovation Ideation

Internships / sommerjobb / master

Næringslivsdager / bed pres



Bli med som

samarbeidspar

tner i og få 

tilgang på

REdu-

studentene

• Vis studentene helheten og bredden 

i bransjen

• Tilby internships, sommerjobber, 

prosjektoppgaver, masteroppgaver 

• Bli med på universitetene og få møte 

engasjerte studenter

• Gi innspill til fremtidens utdanning

• Vi hjelper deg å bli synlig for 

morgendagens arbeidstakere



● 14 partnere

● Vi vil ha med 

flere fra hele 

bransjen

Meld dere på!



NTNU Bærekraft



Forskningsområder
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Sirkulær økonomi forskning ved

NTNUEuropean Commission:

Ellen MacArthur Foundation:

Positioning selected NTNU competence into the Circular economy challenges:



NTNU Industriell økologi

An interdisciplinary 

research programme 

who specializes in environmental 

sustainability analysis and 

modelling

- Life cycle assessment, LCA

- Material flow analysis, MFA

- Input output analysis, IO

- Scenario analysis

Ecosystems and Bioresources Energy, Transport, Buildings

Circular Economy and Resources Sustainable Production and Consumption


