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Vi fremmer praktiske løsninger 
på klimakrisen



ZEROs satsningsområder



Politikk

Teknologi Næringsliv

ZERO

Vår metode





ZEROs rolle
• Oversetter og pådriver:  Vi skaper broer mellom ulike parter i klimasaken og bruker vår 

kunnskap og nettverk til å være en aktiv pådriver for gjennomføring av gode klimaløsninger 
og virkemidler. Vi er spesialist på politikk overfor næringslivet, og dyktige på teknologi 
overfor politikere og forvaltning. Vår styrke er forståelsen av klimatiltak, mekanismene i 
næringslivet og hva som skal til for å skape nullutslippssamfunnet.

• Ekspert: Vi kan velge å være ekspert på smale, eller umodne områder som er i 
oppbyggingsfasen. Da henter vi kunnskap fra innovasjon og forskning. Vi gjennomfører 
også spydspissprosjekter som viser frem ny teknologi. ZEROs kompetansebygging gjøres 
gjennom kontinuerlig kontakt med eksterne aktører på tvers av sektorer i næringsliv, 
politikken og nettverk av ulike organisasjoner.



Praktisk info

• Vi søker hel- og deltidspraktikanter til høstsemesteret i 2021. 
• Vi tar imot norsk/skandinavisktalende praktikanter
• Fysisk arbeidsplass: Oslo
• Antall: 3-5
• Ønsker studenter fra studieretning Energi, miljø og samfunn
• Vi har mulighet til å bruke ressurser på samarbeid rundt masteroppgave – etter 

avtale, må være faglig relevant. 
• Stillingen er ulønnet
• Praktikantoppholdet avsluttes 1. desember. Oppstartsdato defineres derfor av 

varighet på opphold. 



Arbeidsoppgaver
• Vi ser etter deg som vil bistå med gjøremål i forkant av og under 

gjennomføringen av Zerokonferansen november 2021:
• utvikling av konferanseprogram
• koordinering ut mot våre konferansepartnere og eventbyrå
• kommunikasjonsarbeid
• oppfølging av foredragsholdere
• koordinering av ulike kampanjer ut mot f.eks studenter o.l
• arbeid med å håndheve klimastrategien for arrangementer ut mot partnere

• Organisering av andre arrangementer og nettverk som ZERO lager i løpet av 
året.

• Oppgavene vil variere ut fra dine forutsetninger, ønsker og erfaringer. Det kan 
også bli aktuelt å bistå med andre oppgaver, som å bidra med research og 
analyse inn i ZEROs ulike fagprosjekter.



Vi kan tilby:
• Innsikt og opplæring i ZEROs arbeid og vår metode
• Tett oppfølging av en egen mentor og/eller din nærmeste overordnede i ZERO
• Mulighet til å delta i møter internt og eksternt, og til å delta på ZEROs 

arrangementer
• Kunnskap om det siste innen klimaløsninger, og å bli kjent med et ungt og 

engasjerende arbeidsmiljø
• Innblikk i hvordan en sentral miljøorganisasjon jobber med påvirkningsarbeid 

opp mot politikere og næringsliv
• Kunnskap om det siste innen klimaløsninger
• Erfaring fra organiseringen av en av Norges største og viktigste konferanser
• Fleksibel arbeidstid og god tilrettelegging digitalt og fysisk


