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Green Network er til for vores partnervirksomheder 
 

Vores undersøgelse i efteråret, hvor knap 100 personer i netværket deltog, viste et
stigende ønske om at få drejet CSR indsatsen hen imod en større værdiskabelse,
samt få opbygget de rette kompetencer og strategier på området.

Det har vi lyttet til, og derfor kan vi nu præsentere fire spændende temaspor, som
tegner et billede af de efterspurgte CSR emner.  Det er fortsat vores formål at levere de
svar og løsninger, som vores partnere efterspørger, og i løbet af 2016 vil vi præsentere
en række nye muligheder og løsninger for vores partnervirksomheder.

Kom hele vejen rundt om forretningen
Med lanceringen af vores fire spændende temaspor, kan du både få ny viden om de
hotteste emner inden for forretningsdrevet CSR og træning i helt konkrete værktøjer til
brug i dagligdagen.
Læs mere om vores fire temaspor her.

Som medlem af Green Network har din virksomhed adgang til en fuldt
funktionsdygtig CSR afdeling, samt Green Networks store netværk, der kan hjælpe
med at opbygge de rette kompetencer og løsninger og i det hele taget sikre kvaliteten
og fremdriften i CSR arbejdet.

Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet i 2016!

De bedste hilsner
Medarbejderne i Green Network
 

Green Network vækster og søger tre nye kollegaer 
Brænder du for at være med til at løfte virksomhedernes
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kompetencer inden for CSR området, og kunne du tænke dig at

bidrage til udviklingen af Danmarks førende CSR videns- og

træningscenter, så er en af disse tre stillinger måske noget for

dig?

Læs mere

Invitation: Nyhedsdag om cirkulær økonomi 
Green Network inviterer på vegne af mediator A/S til

nyhedsdag hos Scandic Kolding hvor Green Network er

oplægsholder på et oplæg om cirkulær økonomi. Her vil du

bl.a. kunne høre om ressourceoptimering og om de mange

økonomiske potentialer der er forbundet med cirkulær

økonomi.

Hent invitation

Seminar: Arbejdsmiljøledelse
11. februar 2016 kl. 12.00 - 16.00, Gratis for

partnervirksomheder

Få system i din virksomheds arbejdsmiljø på dette ½-dags

seminar om arbejdsmiljøledelse. På seminaret vil deltagerne

blive introduceret til hvad arbejdemiljøledelse er, hvorfor det er

vigtigt samt hvordan man arbejder struktureret med området i

hverdagen.

Tilmeld

Inspirationsmøde om miljøledelse
15. marts 2016 kl. 13.30 - 15.30, Gratis for

partnervirksomheder

Green Network inviterer sammen med Miljøstyrelsen til

inspirationsmøde, hvor du kan få mere viden om miljøledelse, og

hvad det kan betyde for dig og din virksomhed.

Tilmeld

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

arbejdsmiljø og skabe bedre trivsel på arbejdspladsen på dette

½-dags seminar.

Tilmeld
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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: 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

Opbygning af 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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