Anna Skoglund
Varför valde du Dutt CSR Consulting?
Jag bad mitt nätverk om hjälp att sprida min önskan om
att hitta en lämplig praktikplats och när jag fick kontakt
med Dutt CSR Consulting kändes det helt rätt. Susann
har en lång och gedigen erfarenhet av miljö- och hållbarhetsarbete och hennes nuvarande verksamhet ger
möjlighet att få en direkt inblick i hållbarhetsarbete ute
på privata företag.

Vilka arbetsuppgifter har du haft?
Jag har genomfört flera uppgifter som har varit direkt
kopplade till kundföretag som Dutt CSR Consulting arbetar med, ex. koppla en verksamhets egna hållbarhetsmål till de globala målen och föreslå nyckeltal. Jag
har också genomfört uppgifter direkt kopplade till Dutt
CSR Consulting, ex. planera inlägg för LinkedIn, ge feedback på den nya hemsidan och agerat ”stand-in” på
kurser/seminarier.

Hur var det att göra praktik under COVID-19?
Jag ser inte att det har varit något som helst problem att
göra praktik på distans, med anledning av Covid -19. Vi har
haft regelbundna telefonsamtal och videosamtal för
avstämning och diskussioner och vi har även träffats ”live”
vid ett fåtal tillfällen.

Vad har varit mest värdefullt med den
här praktiken?

Det har generellt sett varit väldigt värdefullt att få en inblick
i det praktiska hållbarhetsarbete som pågår ute på olika
företag. Praktiken har också breddat min syn på, och min
förståelse för hållbarhetsbegreppet som helhet.
Min ingång till ämnet har tidigare främst varit intresse för
klimat och miljö. Det allra viktigaste som jag tar med mig
från praktiken, är kanske ändå ett ökat hopp för framtiden.
Det engagemang och den drivkraft som jag har upptäckt
finns inom näringslivet, oavsett anledning, gör att jag går
framåt i tillvaron med en lite mer positiv känsla än tidigare.

Kan du rekommendera andra studenter att
göra praktik på Dutt CSR Consulting?

Jag kan definitivt rekommendera andra studenter att göra
praktik på Dutt CSR Consulting. Du får möjlighet att prova på
riktiga, kundbaserade arbetsuppgifter med löpande stöttning
och dialog. Susann är en engagerad handledare som är mån
om att praktiken ska vara värdefull för båda parter.

