
Green Network A/S is the National Partner Or-
ganisation (NPO) for CSR Europe in Denmark and 
thereby one of 40+ NPO’s across Europe; supporting 
the CSR pratices of more than 10.000 companies.

Since 2016 Green Network A/S has been com-
mitted to the UN Global Compact initiative 
and its principles as well as supporting the UN 
Sustainable Development Goals.

Direkte: (+45)  70 25 40 70 www.Greennetwork.Dk info@Greennetwork.Dk

Hos Green Network har vi i over 25 år hjulpet virksomheder og offentlige 
aktører med at arbejde bæredygtigt. De seneste år har vi specialiseret os i at 
binde bæredygtighedskrav, arbejdsmiljø og FN’s Verdensmål sammen, og vi 
ser at flere danske virksomheder allerede i større og mindre grad er begyndt 
at omfavne Verdensmålene og det potentiale de indebærer. 

Muligheder ved at arbejde med verdensmålene:

Ved at bruge verdensmålene som løftestang for en mere bæredygtig tilgang 
kan i både sikre nuværende indsatser, beskytte jeres omdømme og skabe nye 
forretningsmuligheder:

• Sikre forretningen for fremtiden,  eks. risk management, leverandør-
styring etc.

• Højere brandrating og mulighed for at tiltrække talenter 
• Optimere processer og mulighed for bæredygtig forretningsud-

vikling
• Bruge dem effektivt i kommunikation og marketing

Green Network har med stor succes hjulpet mange virksomheder videre på 
deres bæredygtige rejse, med Verdensmålene og sunde business cases som 
kompas.

Så forbered jer til at tage det næste skridt – Verdensmålene bliver mere og 
mere synlige i hverdagen. Men hvor går vi hen herfra? 

Vi hjælper jer til at definere hvordan i selv kan arbejde konkret og aktivt med 
Verdensmålene, så de gavner både forretning, forbrugere, medarbejdere og 
miljøet. 

Kasper Schmidt
Mail: ks@greennetwork.dk
Mobil: (+45)  29 85 27 14

Christian Christensen
Mail: cc@greennetwork.dk
Mobil: (+45) 60 98 28 81

Skab forretning med
 FN’s Verdensmål 

Kontakt Green Networks konsulenter for et uforpligtende møde:
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NETVÆRK FOR MILJØ, ARBEJDSMILJØ ,CSR  OG VERDENSMÅL

Partnerskab med 
Green Network
Partnerskabet med Green Network giver adgang til en række ydelser og 
muligheder, som hjælper jer med at holde styr på kvaliteten i jeres 
arbejdsmiljø-, miljø- og bæredygtigheds- indsats.

HOLD STYR PÅ CSR OG HSE MED GREEN NETWORK

Vi afholder netværksarrangementer og kurser,                       
hvor du har mulighed for at få ny viden og 
samtidig høre om andres erfaringer in-
den for både Health, Safety and En-
vironment (HSE)-området samt                 
inden for forretningsdrevet sam- 
fundsansvar (CSR).

Du får mulighed for deltage i bå- de 
supplerende AMO-kurser, netværk-
sarrangementer og du
får mulighed for at få besøg af
en konsulent for at høre nærme- re 
om hvordan din virksomhed kan få 
værdi ud af at arbejde aktivt med jeres 
samfundsansvar.

Vi hjælper samtidig jer med at opbyg-
ge kapacitet, så I kan få dækket deres be-
hov og komme i ledelsesmæssig kontrol med 
området så I har let ved at efterkomme både kunde– og lovkrav.

Se alt indholdet i partnerskabet på den anden side af denne folder.
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Indhold i partner-
skabet
PARTNERFORDELE

• Fri adgang til supplerende AMO-kurser (4-5 gange om året)

• Gratis adgang til netværksarrangementer (10+ arrangementer om året (Emner kan være; 

Verdensmålene, Intro til CSR, §99a, cirkulær økonomi, m.m.)

• Du kan komme i kontrol med dit miljø– og arbejdsmiljøarbejde med manualer til udarbejdelse 

af rapporter samt mulighed for diplom for særlig indsats. Rapporterne er et alternativ eller 

første skridt mod en ISO-certificering.

• Adgang til kemikaliestyringsværktøjet CHESS, samt brugerseminar og hotline for kun 300 kr. 

om måneden (normalpris 600 kr. om måneden)

• Rabat på alle Green Networks ydelser — f.eks. Kurser, rådgivningsforløb og - pakker, 

leverandørstyringsværktøjer, besøg af miljøkonsulent

• Gratis adgang til CSR Træning: Basismodul og speciel partnerpris på Analyse- og 

Strategimodulerne

• Nyhedsbrev og nyhedsoversigt med screening af

       udvalgte nyhedskilder, f.eks. Arbejdstilsynet, 

       miljøstyrelsen, CSR.dk, m.m.

• Besøg af CSR konsulent 1 gang årligt

• Hotline til konsulenter for kortere spørgsmål 9000 kr./år
Eksl. moms

Du kan læse mere om de forskellige partnerfordele på vores hjemme-
side www.greennetwork.dk/partnerskab-green-network/


