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Nyt værktøj til bedre miljøledelse!  
Ineffektiv miljøledelse kan have høje omkostninger for

virksomheden og for miljøet. Giv din indsats et serviceeftersyn

med det nye GAB-analyse værktøj, og undgå faldgruber.

Værktøjet præsenteres hos Easyfood A/S i Kolding i samarbejde

med Miljøstyrelsen.

15. marts 2016 kl. 13.30 - 16.00, Gratis deltagelse

Tilmeld dig her

Green Network og Lars Konggaard samler
kræfterne 
Pr. 1. marts har partnervirksomheder i Green Network adgang til

en af Danmarks mest erfarne rådgivere og videnspersoner på

CSR området, Lars Konggaard. Få løst dine CSR opgaver på

attraktive partnervilkår.

Læs mere

Tid til diplomoverrækkelser 2016 
30 partnervirksomheder skal i år have overrakt diplom af Green

Network. Enten for brug af Green Networks

redegørelsesværktøjer eller ISO standarder. Diplomet er bevis

på, at en uvildig partner er med til at sikre kvaliteten i

virksomhedens indsats.

Læs mere

Seminar: Psykisk arbejdsmiljø og trivsel 
14. april 2016 kl. 12.00 - 16.00, Gratis for partnervirksomheder

Få ny viden og inspiration til hvordan I kan få styr på det psykiske
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arbejdsmiljø og skabe bedre trivsel på arbejdspladsen på dette

½-dags seminar.

Tilmeld

Seminar: Introduktion til intern audit  
19. maj 2016 kl. 12.00 - 16.00, Gratis for partnervirksomheder

Hør om intern audit som ledelsesværktøj på dette

introduktionskursus, og om hvordan din virksomhed kan sikre, at

mulige forbedringer bliver identificeret i hverdagen.

Tilmeld

Seminar: Bliv bedre til konflikthåndtering 
8. september 2016 kl. 12.00 - 16.00, Gratis for

partnervirksomheder

Få ny inspiration og konkrete værktøjer til hvordan I kan blive

bedre til konflikthåndtering, og få viden om hvordan I kan

håndtere mobning og chikane i dagligdagen på dette ½-dags

seminar.

Tilmeld

Seminar: Opbyg en god sikkerhedskultur 
3. november 2016 kl. 12.00 - 16.00, Gratis for

partnervirksomheder

Få viden og værktøjer til hvordan din virksomhed skaber en god

sikkerhedskultur på arbejdspladsen. 

Tilmeld
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