
HÅLLBARHETSCOACH
SEDAN 2016 SAMARBETAR SPARBANKERNA MED SUSTAINERGIES 

FÖR ATT FÅ IN STUDENTER SOM RESURSER FÖR HÅLLBARHETSPROJEKT. 

NU BLIR DET ÄNNU ENKLARE OCH MER FLEXIBELT!



EN STUDENT MED 
HÅLLBARHETSKOMPETENS 

Utifrån era förutsättningar och behov matchar vi er 
med studenttalanger från närliggande universitet och 

högskolor. Varje student kan ta med sig egna 
erfarenheter och sakkunskaper, men också mycket 

inspiration, nyfikenhet och nya perspektiv. 

Rekryteringsprocessen är kompetensbaserad 
och fördomsfri, för att ge er så goda 

förutsättningar som möjligt! 



UTIFRÅN ERA UNIKA BEHOV 
OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 

Arbetsuppgiften och projektet som hållbarhetscoachen 
utför med er beror helt på bankens lokala 

förutsättningar och unika behov. 
Med de erfarenheter vi har samlat ger vi förslag på 

några vanliga teman, samt mallar för att ni enkelt ska 
kunna anpassa eller utforma helt egna 

uppdragsbeskrivningar. 

Vi kallar studenterna för Hållbarhetscoacher, eftersom 
det handlar om att stötta, utveckla och engagera kring 

det som redan är er unikitet och styrka –
samhällsnyttan. 



GER FLERA MERVÄRDEN
Med en hållbarhetscoach får ni en flexibel resurs för 

alla typer av hållbarhetsaktiviteter. Ni får också:

—
Bemanning för att lyckas med hållbarhetsinitiativ 
ni redan har, förbättringsarbete ni vill göra eller 

helt nya aktiviteter det finns potential för.  
—

Nya perspektiv och kompetenser som kan 
komplettera, inspirera och utmana er. 

—
Tillgång till unga talanger, som får erfarenhet av 

att arbeta med er och kan bli starka ambassadörer 
och framtida kollegor.

—
Enkel helhetslösning.

—



ENKELT OCH FLEXIBELT 
UPPLÄGG 

Ni får en helhetslösning där vi rekryterar rätt student, 
ger en uppstart tillsammans med Sparbankernas 

Riksförbund, sköter hela anställningen och finns som 
bollplank både för er och studenten under hela 

arbetsperioden. 

Arbetstiden för ert projekt är flexibel utifrån studentens 
tillgänglighet, men vi har sett att de bästa resultaten 

oftast uppnås med ca. 6-10 h/vecka 
och totalt ca. 100 h.



TILLSAMMANS MED 
RIKSFÖRBUNDET OCH FLERA 

ANDRA SPARBANKER
Sedan 2016 har Sustainergies samarbetat med 

Sparbankernas Riksförbund för att erbjuda 
Hållbarhetscoacher, och mer än 30 banker

har deltagit. 

Riksförbundets stöd möjliggör en bred kampanj
för att rekrytera rätt studenter, en gemensam 

introduktionsträff för studenterna samt 
utbildnings- och arbetsmaterial. 

Att flera banker deltar kan också ge synergieffekter, 
och kunskapsutbyte, särskilt som studenterna kan ta 

vara på både nuvarande och alla tidigare 
hållbarhetscoachers erfarenheter. 



Några tema-förslag
Många banker 

hållbarhetsrapporterar redan 
– behöver ni stöd att komma 
igång eller för att genomföra 

årets rapportering? 

Kartlägg hållbarhetsarbetet Hållbarhetsrapportering

Ger ert lokala stöd god 
effekt? Finns det gap 

eller teman att satsa på? 
Eller kan uppföljning och 

kommunikation lyfta?

Vill ni skapa engagemang 
eller höja utbildningsnivån 
internt? Eller utveckla hur 

kunder möter era 
hållbarhetserbjudanden?

Hur berörs banken av nya 
regleringar och initiativ inom 

finanssektorn? Globala 
målen, UN PRI, TCFD, EU:s 

taxonomi, CSRD etc.

Engagemang och utbildning Nya hållbarhetsramverk

Hur kan banken verka för 
mångfald och 

inkludering, internt eller i 
lokalsamhället?

Mångfald och inkludering

Välj själva uppdrag där 
studentens arbetstid och 

perspektiv gör mest 
nytta!

Egna teman

Sponsring/stiftelse Möt unga

Kartlägg bankens nuvarande 
hållbarhetsarbete. Kan 

inkludera nulägesanalys, 
väsentlighetsanalys och 

förslag för framtida satsningar.

Kartlägg nuvarande 
aktiviteter, identifiera nya 

kontaktytor och testa 
tillsammans att möta 

unga lokalt.



Erbjudande och pris
v Helhetslösning för en Hållbarhetscoach, inklusive anställning, uppstart, timrapportering, övrig admin 

samt löpande stöd vid behov. 

v Arbetstiden för ert projekt är flexibel utifrån studentens tillgänglighet, men vi har sett att de bästa
resultaten oftast uppnås med ca. 6-10 h/vecka och totalt ca. 100-150 h. Avtalsförslag för 6 månader
med möjlighet till förlängning helt utan extra kostnader. 

Pris: 
• Startkostnad 0 kr (5000 kr rabatt inom samarbetet med Sparbankernas Riksförbund)

• Rekryteringskostnad 10 000 kr ex moms, per tillsatt Hållbarhetscoach

• Timkostnad 375 kr ex moms per arbetstimme, faktureras månadsvis löpande

• Ev. kostnader för studentens resor till/från banken kan tillkomma, utifrån er ök.



Vi hjälper er bolla vilka 
uppgifter och ramar som kan 
passa för uppdraget. Utifrån 
ett uppstartsmöte tar vi fram 
kompetensprofil och annons 

för att hitta rätt student! 

Vi publicerar och 
marknadsför en jobbannons 
för ert specifika uppdrag. Vi 

gör urval och intervjuer, 
innan ni får slutordet utifrån 

våra kandidatförslag. 

Uppdragsformulering Rekrytering

Vi ger Hållbarhetscoachen 
tillgång till material från 

Sparbankernas Riksförbund, 
ett intro-samtal och kontakt 
med andra studenter som är 

hållbarhetscoacher. 

Uppstart

Er kontaktperson planerar och 
följer arbetet, som kan vara 

mer eller mindre självständigt 
beroende på tema. 

Sustainergies finns som 
bollplank och sköter löpande 
timrapportering / fakturering. 

Löpande arbete

Process och tidslinje



Några referenser
UNDER 2022-23 DELTAR JUST NU: 

• Sidensjö Sparbank

• Sparbanken Tanum

• Orusts Sparbank

• Sparbanken Alingsås

• Varbergs Sparbank

• Åtvidabergs Sparbank



Anmäl intresse direkt
Simon Werbart Flato

Verksamhetschef och partneransvarig

simon.flato@sustainergies.se

073 600 02 91

Boka en mötestid med mig 
direkt via denna länk 

mailto:simon.flato@sustainergies.se
https://calendar.google.com/calendar/appointments/schedules/AcZssZ2QIPyHgAwGjmvJglkGKYaJntDj_RFNFiBC864FdqaLRIq5q65YBnv239iHhenyEHhF6NQorHZw
https://calendar.google.com/calendar/appointments/schedules/AcZssZ2QIPyHgAwGjmvJglkGKYaJntDj_RFNFiBC864FdqaLRIq5q65YBnv239iHhenyEHhF6NQorHZw


Sustainergies som partner
SKAPAR FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT OCH HITTAR RÄTT KANDIDATER FÖR ALLA HÅLLBARHETSUPPDRAG

12+ 
ÅRS ERFARENHET 4000+ 

REKRYTERADE 
STUDENTER

300+ 
NÖJDA UPPDRAGSGIVARE 5+ 

HELTIDS-
ANSTÄLLDA

20+ 
STUDENT-

PROJEKTLEDARE

IDEELL
ORGANISATION MED 

HÅLLBAR UTVECKLING 
I FOKUS

RÄCKVIDD
TILL STUDENTER OCH 

TALANGER 
I HELA LANDET

TILLSATT
HELTIDSTJÄNSTER FÖR 

OFFENTLIG, PRIVAT 
OCH IDEELL SEKTOR



Vi erbjuder också rekrytering för
praktikplatser, studentuppdrag och

heltidstjänster inom hållbarhet! 



GENERELLA FRÅGOR
info@sustainergies.se

Post- och besöksadress

Sustainergies – Fack 29
Norrsken House

Birger Jarlsgatan 57c
113 56 Stockholm

WWW.SUSTAINERGIES.SE

REDO ATT SAMARBETA?


