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International konkurrence for
studerende: Hvad er din vildeste idé til
fremtidens grønne smart-cities?
Schneider Electric, den globale frontløber indenfor digital transformation af
energistyring, har nu åbnet for tilmeldinger til den prestigefyldte
konkurrence ”Go Green in The City 2019”. En årligt tilbagevendende
konkurrence for studerende, som konkurrerer i at opfinde innovative
løsninger til fremtidens smarte, energieffektive og bæredygtige byer.

Schneider Electric afholder for niende år i træk den prestigefyldte
konkurrence ”Go Green in The City,” som igen henvender sig til studerende
indenfor økonomi- og ingeniørvidenskab. I 2018 deltog over 24.000 unge
innovatører fra mere end 3.000 universiteter i 163 lande.
”Vi afholder Go Green in the City, fordi de studerende har mange kreative og
interessante løsninger til energioptimering og bæredygtighed, der bare
venter på at blive præsenteret og ført ud i virkeligheden. Hvert år resulterer
konkurrencen rent faktisk i nogle ret fantastiske projekter, som ofte bliver til
virkelighed og til en forretning for de studerende,” siger Hanne Taarup, HRchef for Schneider Electric i Danmark.
Opråb til danske studerende: Vis hvad I kan
”Historisk set har der ikke været ret mange deltagere fra Danmark, men det
håber vi på at kunne lave om på i år. Egentlig er det jo paradoksalt, at et land
som Danmark, der har et så stort fokus på bæredygtighed og grøn energi, ikke
spiller en større rolle i en konkurrence som denne. For et par år siden var
præmien en rejse til et Schneider-land efter eget ønske, og vinderne havde
netop Danmark som deres førstevalg på grund af vores grønne profil,”
fortæller Hanne Taarup.
Udover de studerendes bidrag til den grønne omstilling, så er præmien i år
billetter til Schneider Electric’s Global Innovation Summit 2019, der afholdes
over to dage i Barcelona. På konferencen vil de studerende kunne suge viden
til sig fra verdens førende eksperter indenfor digital transformation.
Derudover vil de studerende få mulighed for at få et mentorskab med
eksperter fra industrien og ultimativt få udsigt til et job i Schneider Electric.
Konkurrencen henvender sig til både kommende ingeniører, maskinmestre, itstuderende og studerende på forskellige former for økonomiuddannelser.
Indsendelse af løsningsforslag skal ske inden den 25. maj 2019. Læs mere og
deltag her: gogreeninthecity.se.com

Om Schneider Electric:
Schneider Electric er ledende specialist for den digitale udvikling af
energihåndtering og automation i hjem, byggeri, datacentre, infrastruktur og
industri. Fordelt på over 100 lande er Schneider Electric førende inden for

energihåndtering - mellemspænding, lavspænding, pålidelig
spændingsforsyning og automationssystemer. Vi tilbyder integrerede
løsninger, som effektivt kombinerer energi, automation og software. I vores
globale økosystem samarbejder vi på vores åbne platform med et stort
netværk af partnere, systemintegratorer og udviklere for at levere
realtidskontrol og optimale løsninger. Vi tror på, at fantastiske medarbejdere
og partnere gør Schneider Electric til en fantastisk virksomhed. Vores
forpligtelse til innovation, mangfoldighed og bæredygtighed sikrer, at Life Is
On til alle, overalt, altid.
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