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Er du og din virksomhed rustet til næste skridt i
den grønne omstilling?
Er jeres forretningsmodel bæredygtig?
GRØN OMSTILLING OG BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING ER AFGØRENDE KONKURRENCEPARAMETRE UANSET HVILKEN BRANCHE DU BEFINDER DIG I.
DERFOR SKAL BÆREDYGTIGHED TÆNKES IND I
DIN FORRETNING NU!
Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd tilbyder i samarbejde
med VIA University College en kursusrække, som klæder dig på til arbejdet med bæredygtig forretningsudvikling.

Hele kursusrækken består af: 3 kursusdage (fysisk
undervisning) suppleret med:
 En individuel opstartssamtale
 Webinarer om bæredygtige forretningsplaner,
grøn omstilling og forandringsledelse
 Individuel online sparring på arbejdet med jeres bæredygtige forretningsplan
 Adgang til en digital læringsplatform om bæredygtig forretningsudvikling
 Sparring på udfordringen ’at gå fra kursus til
virkelighed’
 Ved tilvalg af eksamen - individuel vejledning
og opnåelse af 10 ects-points

Kursusrækken er målrettet dig som er ejer, direktør,
mellemleder med ledelsesopgaver omkring grøn omstilling - eller dig som er projektleder/specialist og arbejder med bæredygtighedsindsatser

Praktik:

Du får følgende ud af at deltage:

Prisen for hele kursusrækken er kr. 7.500. (uanset om
du går til eksamen eller ej.)








Din virksomhed får (videre-)udviklet en bæredygtig forretningsplan
Målrettede kompetencer til arbejdet med
grøn omstilling og bæredygtig forretningsudvikling
Tid til at udvikle din virksomhed, mens du er
på kursus
Sparring på egne udfordringer og din virksomheds forretningsplan
Et styrket netværk med ledere med opgaver
inden for bæredygtighed

Kursusrækken består af 3 afsnit. Hvert afsnit indeholder en kursusdag, sparring og online aktiviteter.
Du har mulighed for at gå til eksamen i faget Bæredygtig Kompetenceudvikling (på diplomniveau).

Kursusdagene gennemføres i Innovest, Ånumvej 29 i
Skjern og er incl. forplejning.

Styrelsen for Forskning og Uddannelse bidrager med
midler, hvilket betyder nedsat pris på de 2 første hold.

Spørgsmål og tilmelding til Ringkøbing-Skjern
Erhvervsråd:
Bjarne Søgaard Nielsen, m: bn@rserhverv.dk,
T: 20 36 98 96
Susanne Trip Nielsen, m: stn@rserhverv.dk,
T: 21 18 47 45

Tilmelding senest d. 28. oktober 2021.
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Kursusrækkens opbygning:

Indhold og datoer:
Individuelle opstartssamtaler
8. - 10. nov: Online sparring om din udviklingsvej og
dit målrettede kursusforløb.
Hvert afsnit omfatter en kursusdag, sparring og online aktiviteter. Du har mulighed for at supplere kursusdagene med digitale læringsmaterialer.
Indhold og cases er udarbejdet med afsæt i analyser
af virksomheder i Ringkøbing-Skjern.
1. Verdensmål og virksomheds grønne omstilling.
17. nov. kl. 08.30 – 15.00: Kursusdag.
2: Den bæredygtige forretningsplan.
8. dec. kl. 8.30 – 10.00: Webinar og netværksmøde
6. jan. 2022. kl. 08.30 – 15.00: Kursusdag
Individuel online sparring:
27. el. 28. jan.: Individuel online sparring på din bæredygtige forretningsplan og praktisk understøttelse af
planen

3. Bæredygtige forandringsprocesser og ledelse
1. feb. kl. 08.30 – 10.00: Webinar og netværksmøde.
10. feb. Kl. 08.30 – 15.00: Kursusdag
Ved evt. eksamen:
Ultimo februar: Vejledning
11. mar. 2022: Eksamen
Opfølgningsdag – Grøn sprint:
30. marts 2022: Fokus på at hjælpe dig med overgangen fra kursus til handlinger i dagligdagen og at inddrage hele virksomheden i bæredygtighedsindsatsen.

