KURSER FOR DIG, DER
VIL GØRE EN FORSKEL

Alle snakker om
bæredygtighed og
klimavenlig omstilling!
– vi hjælper dig med
at gøre noget ved det!

Danmark skal være et foregangsland for
den bæredygtige produktion
Vi har efterhånden vænnet os til at høre om klimaforandringer, CO2-udledninger og alternativ energi,
bæredygtighed og grøn omstilling. Men hvad betyder de nye begreber egentlig? Med kurser i bæredygtig omstilling får du indblik i mulighederne for at styrke industriens konkurrenceevne og kan blive
en katalysator for fremtidens vækst og beskæftigelse.

Medspiller til grøn omstilling i produktionen
Varighed: 3 dage - AMU nr. 49973
Deltagerpris: kr. 576,Læs mere og tilmeld dig på Kursuscentret.nu

På dette kursus lærer du om sammenhængen mellem
CO2 udledning, ressourceforbrug og klimaforandringer og får forståelse for, hvorfor det er nødvendigt for
medarbejdere at bidrage til grøn omstilling af produktionen i industrien.
Få indblik i den klimamæssige situation og bæredygtige værktøjer til hverdagen.

Gennem dialogbaseret undervisning kommer vi omkring de barske klima-realiteter og ser på, hvordan vi
som mennesker kan agere mere bæredygtigt. Kan vi
nå at gøre en forskel, eller er løbet kørt?
Vi udfordrer og stiller spørgsmål til den grønne omstilling, og taler bl.a. om emner som CO2-aftryk og
verdensmål.
Med konkret viden og forståelse for klimaet i en større
sammenhæng, bliver du rustet til at gøre en grøn
forskel i din hverdag.

Bæredygtig produktion
Varighed: 2 dage - AMU nr. 49554
Deltagerpris: kr. 384,Læs mere og tilmeld dig på Kursuscentret.nu
På dette kursus lærer du om bæredygtig produktion
og at se forbedrings- og optimeringsmuligheder samt
udarbejde idéforslag inden for egen jobfunktion/virksomhed/branche.
Du bliver introduceret til at arbejde med bæredygtighed i en produktion. Kurset fokuserer blandt andet
på FN’s 17 verdensmål om bæredygtige forbrugs- og
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produktionsformer. Efter gennemført kursus, kan du
bidrage til at udvikle og fastholde bæredygtig adfærd
og processer. Det betyder at du således kan medvirke
til at understøtte virksomhedens grønne omstilling i
forhold til:
• Affaldssortering
• Genanvendelse
• Energirigtig produktion
• Håndtering af spild
• Reduktion af ressourceforbrug
• Overholdelse af miljøstandarder og miljøkrav

Introduktion til bæredygtig omstilling
Varighed: 2 dage - AMU nr. 49785
Deltagerpris: kr. 256,Læs mere og tilmeld dig på Kursuscentret.nu

Efter kurset vil du aktivt kunne komme med forslag til
og vurdere bæredygtighed i egen praksis og jobfunktion, på baggrund af kendskab til begrebet “bæredygtighed”. Du vil også kunne medvirke til at omstille
en proces, et produkt eller en service i virksomheden,
med henblik på udvikling af din virksomheds bæredygtighedsmål og indsatsområder.
Hvordan kan du og din virksomhed tage del i den
grønne omstilling?
Kurset er for dig, der ønsker at være med til at skabe
bæredygtig omstilling i din virksomhed. På kurset får

du viden og forståelse for begrebet bæredygtighed,
herunder blandt andet:
• En forståelse af FN´s 17 verdensmål og deres opbygning
• Forståelse og træning i at omsætte verdensmålene til
muligheder for din arbejdsplads
• Opmærksomhed på de risici, som målene medfører
• Du bliver præsenteret for værktøjer og metoder til
at flytte jeres organisation i en mere bæredygtig retning, så du i din jobfunktion og virksomhed aktivt kan
komme med forslag til og vurdere bæredygtighed i
forbindelse med fx miljøkrav, mærkningsordninger
og certificeringer
• Kan medvirke til at omstille en proces, et produkt
eller service i virksomheden rettet mod virksomhedens bæredygtighedsmål og indsatsområder

Ledelse af grøn omstilling og bæredygtighed

Bliv klædt på til at gå foran i den bæredygtige omstilling.

handler om klima- og miljøindsatser eller fokus på trivsel og inklusion.
Flere ledere og organisationer har allerede fokus på
bæredygtighed og bæredygtig ledelse for at kunne
klare sig bedre i fremtiden og stå stærkere. Ønsker du
som leder, at føre din virksomhed i en mere bæredygtig retning?

Virksomheder skal agere bæredygtigt, og der er brug
for ledere, der kan gå foran i den bæredygtige omstilling. Opgrader dine kompetencer på bæredygtig
ledelse og stå stærkere i fremtiden. Uanset om det

På kurset får du viden om og konkrete redskaber til
at udvikle dit lederskab ud fra en bæredygtighedsforståelse, samt involvere medarbejdere og organisationen i processen.

Varighed: 2 dage - AMU nr. 45251
Deltagerpris: kr. 384.Læs mere og tilmeld dig på Kursuscentret.nu

Ledelse af bæredygtig forretningsudvikling
Varighed: 3 dage - AMU nr. 45214
Deltagerpris: kr. 576,Læs mere og tilmeld dig på Kursuscentret.nu
Find vej til en bæredygtig forretningsstrategi, der skaber værdi for dine kunder og din virksomhed. Det er
essentielt, at der i virksomheden er medarbejdere, der
kan forstå og omsætte viden om bæredygtighed til
helt konkrete tiltag og udvikling i hverdagen.

På dette kursus får du viden om og inspiration til at
gennemføre systematisk forretningsudvikling med fokus på bæredygtighed. Den røde tråd, som du følger,
går fra bevidstgørelse om, hvad en bæredygtig forretningsstrategi er, over indblik i den værktøjskasse hvor
du lærer at arbejde med en bæredygtig forretningsmodel.

Vidste du, at ...
hvis alle i verden leved
e med et forbrug som
europæere, ville vi ha
ve brug for mere end
to jordkloder? Med am
erikanernes livsstil
ville vi have brug for fem
.

Deltagergebyr:
Priserne i denne flyer gælder for deltagere i
AMU-målgruppen. Er du ikke i AMU-målgruppen, se priserne på www.kursuscentret.nu
VEU og befordringsgodtgørelse:
Skal du eller din medarbejder på AMU-kursus,
kan du søge VEU-godtgørelse efter gældende
regler. VEU godtgørelse svarer til højeste dagpengesats.
Prøve ved AMU-kursus
Du skal forvente at AMU-kurserne afsluttes
med en prøve. Du bliver orienteret om prøvens
indhold og varighed på første kursusdag.
Kompetencefonde
En kompetenceudviklingsfond er en fond, hvor
arbejdsgiveren indbetaler et beløb for alle

ansatte, der er ansat under en overenskomst.
Fondene har fokus på uddannelse og kompetenceudvikling, så medarbejderen bevarer og
styrker muligheden for beskæftigelse på arbejdsmarkedet. Kontakt din fagforening for at
høre mere om dine muligheder.
Kost og logi
Efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser er
der mulighed for kost og logi efter gældende regler. Dvs., at du skal have mere end 120
km i samlet transport tur/retur fra din bopæl og
til Kursuscentret, EUC Nordvest.
Læse/stave problemer: Kontakt os i god tid, så
sørger vi for hjælpemidler.

Kontakt/tilmelding:
Konsulent Rikke Scheele-Simonsen,
mail: rss@eucnordvest.dk
Du kan også tilmelde dig kurserne på
www.kursuscentret.nu, eller ved
henvendelse på tlf. 99 19 19 19.

Find mere info på Kursuscentret.nu

