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Nyt ansigt hos NBE
Vi byder velkommen til Anne Mette Dalum Kaalund, som er ny
projektleder i NBE for projektet "Bæredygtig Vækst – energi- og
ressourceeffektive små- og mellemstore virksomheder” .
Anne Mette er uddannet cand. scient. fra Aalborg Universitet i
environmental management og kommer fra en stilling som
rådgivende ingeniør hos Rambøll. Hun skal fremover arbejde med
ressourceoptimering og besparelser i bæredygtige tiltag hos små
og mellemstore virksomheder i Nordjylland.
Anne Mette kan kontaktes på: anne.mette.dalum@aalborg.dk.

Kommende arrangementer i NBE
28. februar: MUDP tilskudsmuligheder
Infomøde om tilskudsmuligheder til Miljøstyrelsens MUDP midler.
Der åbnes op for en ny ansøgningsrunde med deadline i maj.
Dette møde er åbent for alle.
Læs mere og tilmeld dig her.
8. marts: Mindre snak: Bæ redygtighed som betaler sig
NBE og Socialøkonomi Nordjylland inviterer til temadag om
bæredygtighed i praksis. Her kan du bl.a. høre mere om
socialøkonomiske virksomheder, og hvordan du kan bruge dem
som underleverandør.
Læs mere og tilmeld dig her.

Fokus på driftsomkostninger og udvikling
Et portræt af NBE virksomheden, ATP ejendomme i Aalborg
Storcenter
Et hus som Aalborg Storcenter kræver stor fokus på
driftsomkostningerne, og gennem årene har vi foretaget mange
spændende tiltag. I de første år brugte vi mange resurser på at
optimere driftstiderne i CTS-anlægget (Central Tilstandskontrol og
Styring), så det matchede butikkernes behov. Efterhånden kunne
vi ikke komme længere ad den vej og måtte investere i nye
teknologier, herunder ny belysning og ventilation.
Jeg har et stort udbytte ved at være med i netværket NBE. I et job
som mit, kan man ofte være lidt alene om løsningerne. Mit faglige
netværk i ATP Ejendomme befinder sig i Aarhus og København, så

netværk i ATP Ejendomme befinder sig i Aarhus og København, så
vi mødes ikke så tit, til faglig sparring. Det er noget nemmere at
besøge et lokalt netværk. Læs hele portrættet af Claus og Aalborg
Storcenter her.
Ønsker din virksomhed at blive den næste til et NBE portræt, så
kontakt kommunikationsmedarbejder, Lene Buhl på
lene.buhl@aalborg.dk.

Fornem pris til Fibertex Personal Care
NBE virksomheden Fibertex Personal Care har fået tildelt Procter &
Gambles “External Business Partner of the Year Award”. Procter &
Gamble, som er verdens største forbrugsvareproducent, tildeler
hvert andet år denne pris til ca. 12 af deres 50.000 leverandører.
At gøre sig fortjent til prisen kræver høj performance på mange
områder heriblandt sustainability.
Fibertex Personal Care er for nyligt blevet energicertificeret og har
stor fokus på dokumentation af miljøpåvirkningen, og de blev bl.a.
rost for at være på forkant med bæredygtighed. Det blev specielt
nævnt under overrækkelsen af prisen, at virksomhedens mål og
resultater inden for bæredygtighed gør P&G i stand til at forbedre
miljøpåvirkningen af hygiejneprodukterne.

På billedet, fra venstre: Stewart Atkinson, Mette Due, Mikael Staal
Axelsen, Yannis Skoufalos og Søren Gordon Nielsen.

Få en stand på Karrieremessen 2017 sammen
med NBE og Det Grønne Rejsehold
Tirsdag den 7. marts afholder Aalborg Universitet Karrieremessen
2017, som er den ultimative netværks- og
rekrutteringsbegivenhed, hvor I som virksomhed kan henvende jer
direkte til studerende og dimittender fra Aalborg Universitet. Her
er mulighed for at promovere jeres virksomhed og komme i
kontakt med nye talenter inden for alle uddannelsesretninger –
uanset om jeres målgruppe er inden for økonomi, ingeniørfagene,
jura, sundhedsvidenskab, samfundsvidenskab eller humaniora.
NBE og AAUs Projekt Det Grønne Rejsehold deltager med en
stand! Vi har én plads til en af vores medlemsvirksomheder, som
kan stå på standen sammen med os. I skal kun betale 5000 kr. for
at være med (normalpris er 18.000 kr. for en stand).
Kontakt Heidi Lyhne Jensen på heidi.lyhne@aalborg.dk senest den
28. februar, hvis I vil have chancen for at få denne plads. Læs
mere om messen her.

Vil I være med til Folkemødet 2017?
NBE deltog for 2 år siden i Folkemødet på Bornholm sammen med
Region Nordjylland og sidste år via Business Region North
Denmark. I år har vi valgt ikke at deltage med et telt, men vi vil
stadig meget gerne hjælpe jer med at deltage! Via debatter og
paneler kan I komme på banen på Folkemødet. NBE og Region
Nordjylland kan understøtte jer i at finde relevante fora at deltage
i.

Send en mail til nben@aalborg.dk, hvis du er interesseret i at høre
nærmere om mulighederne.

Nyheder fra CSR.dk
Midt- og nordjyske virksomheder tager mest
socialt ansvar

FN’s verdensmål vil ændre kapitalismen
Om få år vil Millenials sidde på direktørposter i virksomheder

De små- og mellemstore virksomheder i midt- og nordjyske overalt på kloden. Det er et call for change, siger en af
kommuner er markant bedre til at ansætte borgere i støttet Danmarks førende branding- og kommunikationseksperter
beskæftigelse end de sjællandske, viser ny rapport.

Læs mere her

Læs mere her

Besøg NBEs hjemmeside

Få din virksomheds historier i nyhedsbrevet.
Skriv til lene.buhl@aalborg.dk
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