Direkte: (+45) 70 25 40 70

www.GreenNetwork.dk

Info@GreenNetwork.dk

NETVÆRK FOR MILJØ, ARBEJDSMILJØ ,CSR OG VERDENSMÅL

Partnerskab med Green
Network
Et partnerskab med Green Network giver Jer adgang til en række ydelser og
muligheder, som hjælper Jer med at styrke kvaliteten i jeres arbejdsmiljø-, miljø- og
bæredygtighedsindsats, herunder også arbejdet med FNs Verdensmål.

Vi er et stærkt fagligt netværk, med 25 års
erfaring, der afholder arrangementer og
kurser, hvor du har mulighed for at få ny
viden, og samtidig høre om andres erfaringer indenfor både CSR, bæredygtighed, miljø og arbejdsmiljø.
Som partner får du mulighed
for deltage i både supplerende
AMO-kurser,
netværksarrangementer og
mulighed for at få besøg af
en konsulent for at høre mere
om, hvordan din virksomhed
kan få værdi ud af at arbejde
aktivt med jeres samfundsansvar,
f.eks. gennem FNs Verdensmål.
Vi hjælper samtidig jer med at opbygge kapacitet, så I kan få dækket
jeres behov og komme i ledelsesmæssig
kontrol med området så I har let ved at
efterkomme både kunde– og lovkrav.

PARTNERSKAB:
CSR-VÆRKTØJER
NETVÆRK

TRÆNING OG
KOMPETENCEUDVIKLING

DIN VIRKSOMHED

UDVIKLINGSPROJEKTER

RÅDGIVNING

Se alt indholdet i partnerskabet på den
anden side af denne folder.

Green Network A/S is the National Partner Organisation (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 committed to the UN Global Compact initiative
and its principles as well as supporting the UN
Sustainable Development Goals.
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Indhold i
partnerskabet
PARTNERFORDELE
•

Adgang til supplerende AMO-kurser (4-5 gange om året)

•

Gratis adgang til netværksarrangementer (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.

•

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

•

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

•

Eksponering gennem vores kommunikationspakke

•

"Reviewed by Green Network" af jeres CSRmateriale med feedback

9000 kr./år
Eksl. moms

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

Green Network A/S is the National Partner Organisation (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 committed to the UN Global Compact initiative
and its principles as well as supporting the UN
Sustainable Development Goals.

