Studentmedarbetaruppdrag i
Malmö stad, varterminen 2021
Område: Scenografi eller scenteknik (som en del av program kopplat till
teaterproduktion, scenproduktion mm), arkitektur, visualisering och
kommunikation eller liknande
Uppdrag: Bellevuegårdens bibliotek söker en studentmedarbetare som ska ta
fram ett förslag på ett rumskoncept för vad som idag används till ett tyst
studierum. Rummet vill man ska kunna användas mer flexibelt till olika
verksamheter och åldersgrupper. Rummet behöver skapa en känsla av lugn och
trygghet samtidigt som det ska vara inspirerande och kreativt. Det är viktigt att
rummet på ett enkelt sätt kan ändra skepnad efter målgrupp.
Annons: https://bit.ly/3iORYba
Område: Personal och arbetsliv, psykologi, statsvetenskap, service
management
Uppdrag: Funktionsstödsförvaltningen har haft s. k. resurschefer i tre år,
chefer som hoppar in i verksamheter som tillfälligt saknar en chef. Nu vill de ha
hjälp att följa upp de olika insatser som gjorts och utvärdera om de gör skillnad
för verksamheterna och vilka insatser som bäst stödjer verksamheterna. Det
görs genom kvalitativa intervjuer med chefer i förvaltningen och med
resurschefer.
Annons: https://bit.ly/2Ymj4wW
Område: Beteendevetenskap, pedagogik, statsvetenskap, sociologi, psykologi
Uppdrag: Mellersta Förstadsskolan har ett övergripande åtagande kallat "lust
att lära", som innebär att man tittar närmre på varierad undervisning och vilka
effekter detta får för elevernas lärande och lust till detsamma samt vilka
framgångsfaktorer vi kan se. Detta kommer studenten att undersöka genom att
i bland annat intervjuer samla in data och utvärdera olika processer.
Annons:
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Område: Medieproduktion, strategisk kommunikation, digitala kulturer, medieoch kommunikationsvetenskap
Uppdrag: Elevhälsan söker en student som ska jobba med att göra filmer med
syfte att stödja elevers möjlighet till egenvård inom områden som exempelvis
stress, sömn, talängslan. Filmerna riktar sig till elever inom Malmös
gymnasieskolor
Annons: https://bit.ly/3iNPw4W

Område: IT, informationssäkerhet, informationshantering och datavetenskap.
Uppdrag: Fastighets- och gatukontoret söker en studentmedarbetare som ska
inventera förvaltningens informationstillgångar relaterade till
informationshantering. Detta ska bl. a. genomföras genom granskning av
tidigare kartläggningar, genomföra enkätundersökning och intervjuer med
nyckelpersoner som systemförvaltare och representanter från verksamheten.
Annons: https://bit.ly/2M0aku8
Område: Informatik/Data- och systemvetenskap
Uppdrag: Stadsbyggnadskontorets geodataenhet söker en student för ett
uppdrag där man får hjälpa med att samla, förenkla och göra deras E-tjänster så
bra som möjligt med hjälp av Open E-platform. Ett visst antal e-tjänster finns
redan, men de kan vidareutvecklas och förbättras.
Annons: https://bit.ly/3pj8jYa

Område: Arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap (ABM)
Uppdrag: Malmö Stadsarkiv har nyligen startat Dawit Isaak-biblioteket, som är
Malmö stads nya yttrandefrihetsbibliotek. Studentmedarbetaren ska arbeta fram
koncept och metoder för läsfrämjande klassvisningar i Dawit Isaak-biblioteket,
både digitala och fysiska. I detta ingår exempelvis att ta fram förslag på litteratur
som ska ingå i klassuppsättningarna (litteratur som ska köpas in för ändamålet).
En annan del av uppdraget är att ta fram koncept och metod för "bokpåsar",
alltså litteratur på viss tematik som lånas ut i samlad uppsättning i en bokpåse.
Annons: https://bit.ly/2YiAoTz
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Område: Arkivvetenskap, bibliotek- och informationsvetenskap, litteratur,
historia
Uppdrag: Studentmedarbetaren ska hjälpa Malmö Stadsarkiv att skapa register
och förteckning samt kort historik över författaren Mary Anderssons arkiv.
Annons: https://bit.ly/3sZh8Zq
Område: Miljövetenskap
Uppdrag: Miljöförvaltningen behöver en studentmedarbetares hjälp att
granska inkomna radonrapporter och se så att de följer de krav som
strålskyddsmyndigheten ställer. Utifrån vad granskningen visar är studenten
delaktig i olika följdåtgärder.
Annons: https://bit.ly/2KXW0BO
Område: Miljövetenskap, hållbar stadsutveckling, samhällsplanering
Uppdrag: Miljöförvaltningen söker en studentmedarbetare som ska
sammanställa stadsutvecklingsarbetet i Sege Park och hjälpa till
att påbörja arbetet med att mäta måluppfyllelse och effekter av gemensamma
hållbarhetsöverenskommelser för området.
Annons: https://bit.ly/2YpaQUJ

