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Nyheder i Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark
Oktober 2015

Invitation til NBE netværksmøde om
bæredygtige indkøb d. 4. november
Dette NBE netværksmøde sætter fokus på grønne og lokale
indkøb samt totaløkonomi. Netværksmødet vil byde på forskellige
metoder og erfaringer, som kan inspirere dig til, hvordan din
virksomhed kan opnå miljøforbedringer og økonomiske gevinster
igennem bæredygtige indkøb.
Program
13:00 Velkomst v/ Lene M. Nielsen, NBE & Henrik Nielsen, Skallerup
Seaside Resort
13:10 Kort præsentationsrunde
13:40 ”Lokale indkøb og indkøbspolitik” v/ Henrik Nielsen,
Skallerup Seaside Resort
14:00 Rundvisning hos Skallerup Seaside Resort
15:00 Kaffepause
15:20 ”Grønne Indkøb” v/ Helene Byskov Christiansen, Rambøll
15:40 ”Grønne indkøb og totaløkonomi” v/ Steffen Lervad
Thomsen, Center for Grøn Omstilling, Aalborg Kommune
16:00 Debat om bæredygtige indkøb
16:45 Afrunding
Tilmelding: senest d. 3. november kl. 12.00 via NemTilmeld
Mødet afholdes hos Skallerup Seaside Resort, Nordre Klitvej 21,
9800 Hjørring

Nyheder fra Det Grønne Rejsehold
Det Grønne Rejsehold har samarbejdet med en række forskellige
virksomheder,

og

udbyttet

har

været

givende

for

både

virksomheder og de studerende/nyuddannede på Rejseholdet.
”Mit DGR team har været top motiveret og meget engageret i

opgaven fra starten. På baggrund af indledende undersøgelser
har vi aftalt at igangsætte udarbejdelsen af en portotype for at
afprøve det set-op DGR er fremkommet med. Vi ser frem til at
forsætte samarbejdet og tror på, at projektet på sigt kan munde
ud i en reel miljømæssig forbedring .”
Frederik Sommer-Gleerup, QHSE Manager, ITW
”I mit samarbejde med Vrå Dampvaskeri blev jeg fra dag 1

behandlet som medarbejder. Når man brænder for CSR og navnlig
grøn omstilling, så er det fantastisk at være i en virksomhed, hvor
selv direktøren spørger interesseret ind til ens perspektiver. Det

selv direktøren spørger interesseret ind til ens perspektiver. Det
er min klare overbevisning, at jeg og Vrå Dampvaskeri gensidigt
har skabt stor værdi for hinanden .”
Sebastien Bouchara, Det Grønne Rejsehold
Husk, at du kan følge Det Grønne Rejsehold på Linkedin, og blive
opdateret om nye projekter, samarbejdsmuligheder og meget
mere.
Find Det Grønne Rejsehold på Linkedin.
For yderligere indformation kontakt projektleder for Det Grønne
Rejsehold, Heidi Lyhne Jensen, på heidi.lyhne@aalborg.dk

Master i Bæredygtig Omstilling
Aalborg Universitet tilbyder uddannelsen Master i Bæredygtig
Omstilling (MBO). Uddannelsen strækker sig over 2 år på deltid, og
foregår i henholdsvis Aalborg og København. MBO retter sig især
mod stabspersoner og projektledere i private, oﬀentlige og
frivillige organisationer, der arbejder med bæredygtighed.
Uddannelsen
værktøjskasse,

giver
der

deltagerne
giver

en

forståelsesramme

konkret

indsigt

i

og

en

teknologiske

omstillingsmuligheder på den ene side og samfundsfaglige og
personlige værktøjer indenfor økonomi, organisation, planlægning
og ledelse på den anden side.
Du kan læse mere om uddannelsen og adgangskrav på MBOs
hjemmeside.

Den Grønne Jobbank
Det er nu muligt at oprette grønne projekt-, praktik- og jobopslag
på AAU Jobbannk. Man opretter et grønt opslag ved at følge denne
guide:
1. Gå til jobbank.aau.dk
2. Klik på bjælken ”opret job & projekter” i højre side af skærmen
3. Vælg ”Studerende” eller ”Kandidater”
4. Vælg BRONZE-opslag
5. Følg herefter webshoppens anvisninger
6. På siden ”Bestil” angives behandlingskoden ”GROEN” i feltet
7. Klik på ”Indsend ordre og gå til joboprettelse”
8. Indsend din opslagstekst til salg@moveon.dk

Nye virksomheder i NBE
Der er kommet ﬂere nye medlemsvirksomheder i NBE. Denne gang
vil vi derfor byde følgende virksomheder velkommen i netværket:
Bjerg Arkitektur A/S, Hedegaard Agro, Niras og Rambøll.

En del af den NY ENERGI

En del af den NY ENERGI
I 2050 skal Danmark være uafhængig af kul, olie og gas. Sådan
lyder den politiske vision, som skal realiseres over de kommende
år. En aktuel kampagne fra Energistyrelsen sætter fokus på at
øge danskernes viden om den store omstilling af energisystemet,
som vi står overfor. Ambitionen er at skabe bred folkelig indsigt i,
at vi alle bidrager til omstillingen på hver vores måde, når vi
eksempelvis cykler på arbejde, isolerer loftet eller udskifter gamle
glødepærer med nye sparepærer. Med andre ord er vi alle en del
af den ny energi, og netop derfor er vi allerede godt på vej til at nå
vores vision for 2050. Vi skal blot fortsætte med at gøre det, vi
allerede gør.
Se mere om kampagnen på nyenergi.nu og
facebook.com/nyenergi.

Khaldoun Ajek
I NBE i Hjørring har vi lige nu Khaldoun i sprogpraktik. Khaldoun er
fra Syrien, men har været i Danmark i næsten 1½ år og ﬁk i
sommer sin familie til Danmark. Khaldoun har en bachelorgrad i
Business Administration fra universitet i Damaskus. Han har
arbejdet med marketing siden 1999 i bl.a. MTN, og havde inden
han ﬂygtede sit eget ﬁrma, der arbejder med sociale medier. Hos
NBE arbejder Khaldoun bl.a. med udarbejdelsen af vores nye
hjemmeside. Khaldoun er engageret og hjælpsom, han tænker
strategisk og har et rigtigt godt sprogøre.
Hvis du er interesseret i Khaldouns profil, kan du kontakte ham på:
khaldoun.ahmad.adel.ajek@hjoerring.dk

Øvrige arrangementer
FÅ DEL I DEN GRØNNE OMSTILLING I NORDEN OG GLOBALT

Act NOW og NBE afholder en rundbordssamtale, hvor du og din
virksomhed kan blive klogere på mulighederne for samarbejder om
eksport af grøn produktion og serviceydelser – og hvordan Act
NOW og NBE kan hjælpe.
Tid: d. 5. november kl. 14.00 – 17.00.
Sted: Hjørring Erhvervscenter, Amtmadstoften 1, 9800 Hjørring.
Tilmelding: til Robert fra ActNOW på rks@actnow.dk senest d. 3.
november

DEBATMØDE OM ERHVERVSFREMME OG VÆKST I NORDJYLLAND

Formand for NBE, Direktør Jens Højer, er blandt oplægsholderne til
debatmødet om erhvervsfremme i Nordjylland.
Tid: d. 16. november kl. 16-19
Sted: Spar Nord Bank A/S, hovedsædet på Skelagervej 15 i Aalborg
Se hele programmet og tilmeld dig her

GENBRUG, NULSKRALD OG SKRALD SOM KUNST

Sammen med Affaldsselskabet Vendsyssel Vest (AVV) arrangerer
SUSTAINOVATION et møde som bl.a. handler om affald som
ressource, cirkulær økonomi, håndtering/sortering af byggeaffald

ressource, cirkulær økonomi, håndtering/sortering af byggeaffald
og genbrugsmaterialer i indretningen.
Tid: d. 26. november kl. 14-17
Sted: AVV I/S, Mandøvej 4, 9800 Hjørring
Læs mere her

KLIMATILPASNING

DI, KL og Danske Regioner sætter fokus på muligheder og
udfordringer i at få klimatilpasningsplanerne fra plan til handling
gennem samarbejde
på tværs.
Tid: 30. november
Sted: Aalborg
Tilmelding: til Asker Aagren fra Dansk Industri på asja@di.dk

Nyheder fra CSR.dk
7 ting vi har lært af vores rejse mod en
bæredygtig produktion

De Forenede Dampvaskerier - stolt vinder af
CSR Environment Prize 2015

Det er lidt af en mundfuld at omstille sin forretning til en

De Forenede Dampvaskerier får prisen for konceptet Viima, der

bæredygtig retning: Hvor starter og slutter man? Hvordan sikrer

på én og samme tid reducerer energiforbruget, brugen af vand

man, at hele organisationen trækker samme vej? Og hvordan vil

og

markedet tage imod det? Tæppeproducenten Desso deler ud af

arbejdsbetingelser.

sine

erfaringer

med

bæredygtig

produktion

anbefalinger til en bæredygtig omstilling.

og

giver

syv

rengøringsmidler

og

giver

medarbejderne

Læs mere her

Læs mere her

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

www.nben.dk

bedre

