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Et kompetanseprosjekt drevet av Avfall Norge i samarbeid med kommuner og offentlige og private avfalls- og gjenvinningsselskap

http://www.youtube.com/watch?v=cOh9D1w7VCs


REdu får de kloke 
hodene inn i bransjen



Scan’n throw 2017



REdu 2016 - 2020 - fantastisk start, men 
bare begynnelsen..

● 500 % økning i deltakelse til våre fag på NTNU og NMBU
● Sterk økning i antall bransjerelevante masteroppgaver (NTNU 

23 - NMBU 17 ++)
● 103 søkere til Summer internship i 2019
● 27 studenter plassert ut i bransjen i 2019
● 16 bedrifter er REdu-partnere i 2019
● Samarbeidsavtale med studentforeninger
● Karrieredager på universitetene
● REdu studenter med på Årskonferansen, Høstmøtet mm
● Gjennomført 8 IDEatons med studentpitcher



■ Styrke fagsatsing og veilederkapasitet på universitetene
■ Universitetenes ansvar, men bransjen bidrar

■ Involvér studentene i konkrete oppgaver og bransjens 
møteplasser (Årskonferanse, Høstmøte osv)

■ La studentene få slippe til, bransjen har utrolig spennende 
utfordringer
■ Tilby summer internships, masteroppgaver mm

■ Satsing på forskning gir flere studenter!

Hvordan stimulere studentene til å velge en 
karriere i bransjen?



REdu 2021 - 2023 - 2025

● REdu2 fra 2021 - videreføre REdu1
○ Legge til rette for flere Ph.d’er
○ Samarbeid med flere universiteter

● REdu3 fra 2024/2025 - utvide og forsterke
○ Større opppsluning og bredere finansiering
○ REdu som en “innovasjons-hub” for bransjen



Bli med som REdu-partner

■ 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

Bli med som 
samarbeidspartner, bidra til 
innovasjon og 
kompetanseutvikling og få 
tilgang på de engasjerte 
REdu-studentene

@jensmaage
jens.maage@avfallnorge.no

Ta kontakt:




