
DIGIT AL
LEDELSE S
KULTUR

 

 

Bæredygtighed og forretningsudvikling

Der er en stigende efterspørgsel – og pres på! at flere virksomheder 
indtænker bæredygtighed og FN´s Verdensmål i deres forretning. Men mange 
virksomheder er slet ikke kommet i gang, eller er kun begyndt i det små.

Potentialet i, at arbejde mere systematisk og strategisk med bæredygtighed og 
FN´s Verdensmål er stort. Derfor udbydes et eksklusivt forløb i Bæredygtighed 
og Forretningsudvikling, så du bedre kan fremtidssikre din virksomhed. 

Vores erfarne konsulenter og undervisere vil sammen med jer analysere 
jeres virksomhed og gennemføre et forløb på ca. 7 måneder med workshops, 
netværksmøder og individuelle sparringssamtaler. 

Workshops vil bl.a. fokusere på bæredygtighed som vækststrategi, målinger, 
identificere nye grønne fokusområder, kommunikation – og meget mere.

Vi laver en individuel handleplan, som fokuserer på jeres indsatsområder. 

I FÅR: 
 > Nye kompetencer til at udvikle jeres virksomhed i en mere grøn og 
bæredygtig retning

 > Sat fokus på processer, kerneområder og digitale muligheder 
 > En konkret handleplan, som fokuserer på grøn vækst og indsatsområder 
 > Individuelle sparringssamtaler 
 > En grundig analyse af jeres virksomhed og ambitioner 
 > Tematiserede workshops med undervisere med stor praktisk erfaring 
 > Inspiration til nye løsninger og idéer 
 > Mulighed for udvidelse af netværk med andre virksomheder 

Vi bruger bogen
”Forretning for fremtiden 
- Succes med Verdens-
målene”, som inspiration 
i undervisningen, som du 
selv skal erhverve.

Bæredygtighed og 
forretningsudvikling

Vi investerer i din fremtid

DEN EUROPÆISKE UNION

Den Europæiske Socialfond

Forløbet udbydes i et samarbejde 
mellem Business Lolland-Falster og 
Roskilde Handelsskole.

For at fremtidssikre det lokale 
erhvervsliv dækker Business Lolland-
Falster en del af virksomhedernes 
deltagergebyr, mens midler fra
Den Europæiske Socialfond, som 
er øremærket til at skabe vækst 
og udvikling i små og mellemstore 
virksomheder med under 250 ansatte,
dækker de øvrige udgifter.

Dette er således et enestående og helt 
unikt tilbud til din virksomhed!
Forløbet er gratis for godkendte 
virksomheder.

Der opkræves 500 kr. ved udeblivelse 
uden afbud.

Kontakt os for at høre mere
Allan Kristensen, Roskilde Handelsskole
Tlf. 8852 3315 / M. alkr@rhs.dk

Jannie Mikkelsen, BLF
Tlf. 4275 4664 / M. jm@businesslf.dk

Thomas Rasmussen, BLF
Tlf. 4011 4185 / M. tr@businesslf.dk
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Forløbsoversigt 2022

Mødetid for fysiske aktiviteter: kl. 08:30-14:30
Mødetid for online aktiviteter: kl. 08:30-12:30

Apr. Jun. Aug. Okt.Maj Jul. Sep.
Start

21. april
Kick-off + Workshop I
Bæredygtighed som 
vækststrategi

1. juni
Netværksmøde I  
Mål dit aftryk
(foregår online)

1:1 sparring med  
konsulenten

23. juni
Workshop III
Gentænk & innovér

5. maj
Workshop II
Skab en bæredygtig vision 
for din virksomhed

1:1 sparring  
med konsulenten 

 

1:1 sparring  
med konsulenten

Analyse og 
personlig 
tilbagemelding

Sommerpause

 

12. oktober
Workshop V
Få defineret din 
fremtidige bæredygtige 
forretningsmodel

1:1 sparring med 
konsulenten

25. oktober
Kick-out + Workshop VI
Integrér bæredygtighed i 
kerneforretningen

Sommerpause 1. september
Netværksmøde II
Kommunikation om 
bæredygtighed
(foregår online) 

1:1 sparring  
med konsulenten

20. september
Workshop IV
Motivér, involvér & 
engagér
 


