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Marts 2015

Generalforsamling i NBE d. 13. april på Aalborg
Portland
Program
16.30 Velkomst v/ Chef Lars Olsen, Hjørring Kommune
16.40 Aalborg Portland v/ Director Michael Lundgaard
Thomsen
16.55 Business Region North Denmark v/ Borgmester Arne
Boelt, Hjørring Kommune
17.10 CLEAN - Danmarks førende grønne
klyngeorganisation v/CEO Preben Birr-Pedersen
17.30 Pause
17.40 Generalforsamling jf. vedtæ gter
18.30 Aftensmad med ølsmagning af økologiske øl v/
Brygmester Antoni Aagaard, Thisted Bryghus
Tilmeld dig her

Husk også....
15. april - Klæ d din virksomhed på til det grønne marked
med Green21

Tilmeld dig her. Åbent for alle

27. maj - NBE Netvæ rksmøde om CSR - denne gang hos
Grundfos!

Tilmeld dig her. Kun for NBE-virksomheder

Vraa dampvaskeri får Erhverv Hjørrings
Initiativpris 2015
NBE-virksomheden Vraa dampvaskeri har netop modtaget Erhverv
Hjørrings Initiativpris 2015.
"Prisvinderen står som et mønstereksempel på en type
virksomhed, som også i fremtiden skal være det erhvervsmæssige
fundament for Hjørring kommune. Det er en virksomhed, der i en
årrække har været præget af vækst, og som har haft fokus på
innovation og miljøoptimering som vej til øget konkurrence", lød
formand Henrik Willadsens begrundelse.
Vraa dampvaskeri er landets tredjestørste industrivaskeri, som har
fokus på teknologi, miljø og innovation.
Den familieejede virksomhed er meget stolte af prisen, og må med
prisen siges at leve op til deres motto: "Den, som går i en andens
fodspor, kommer aldrig foran"

Forsiden på Vraa dampvaskeri's hjemmeside viser tydeligt, at de
går den bæredygtige og samfundsansvarlige vej.

Læs mere om Vraa dampvaskeri

NBE til Klimakonference i Rebild
Onsdag d. 18. marts afholdt Rebild Erhvervsudviklingsråd en
klimakonference for det lokale erhvervsliv for at diskutere, hvad
klimaforandringerne betyder for virksomhedernes fremtid, og
hvilke potentialer det giver for forretningen.
Formand og Direktør Jens Højer fra Højer Møbler beskrev
vigtigheden af samarbejde på tværs af virksomheder og offentlige
instanser med NBE som eksempel. For at udvikle Nordjyllands
virksomheder og deres konkurrenceevne er det nødvendigt, at vi
lærer af hinanden på tværs og indgår i partnerskaber, så vi
sammen styrker erhvervslivet og samtidig finder løsninger på de
samfundmæssige udfordringer, vi står overfor såsom
klimaforandringer.

Mangler I (gratis) kvalificeret arbejdskraft spørg NBE!
NBE har løbende kontakt med studerende og ledige for at finde
gode kandidater til NBE-virksomheder. For nyligt har vi bl.a. været
på AAU's Karrieremesse i Gigantium og "Tour de Novi".
Brug for en ekstra hånd i hverdagen?
Der er mange muligheder for at få en ekstra hånd. Det kan være:
4 ugers praktik med en færdiguddannet - gratis
4 måneders løntilskud med en færdiguddannet - 50%løn
Forløb med studerende enten praktik eller projekt

Send en mail til nben@aalborg.dk, så hjælper vi jer med at finde
den rette kandidat til jer og laver alt papirarbejdet.

Ny ISO-standard giver topledelsen ansvaret for
kvaliteten
Kilde: Ingeniøren
I år udkommer en ny og kraftigt ændret kvalitetsstyringsstandard
ISO 9001. Skal virksomhederne certificeres efter den, kræver det,
at topledelserne involverer sig kraftigt i
kvalitetsarbejdet. Standarden giver desuden større frihed til at
vælge, hvordan kvaliteten bedst dokumenteres.
Højer Møbler er allerede i gang med den nye standard
"Den nye standard er lettere at forstå. Den giver mere mening.
Den sætter kvalitetsarbejdet mere ind i virksomhedens virkelighed,
hvor den gamle mere virker som et kontrolsystem, der ligger ved
siden af virksomhedens dagligdag," siger ingeniør og projektleder
Mette Lund Petersen, Højer Møbler.
"Den nye standard lægger op til, at man skal gennemføre det, som
falder i tråd med virksomhedens vision. Så vi synes det er lettere
at arbejde med end den gamle," tilføjer hun.
Læs mere

AAU og NBE igangsætter projekt om
"Forretningsstrategier for Bæredygtig
Produktion"
I perioden 2015-2018 starter AAU et projekt op i samarbejde med
NBE, Gate21 og Industriens Fond, hvor der ydes bistand til danske
virksomheder til udvikling af forretningsstrategier inden for
bæredygtig produktion og produkter.
Formålet er at integrere værktøjer såsom vugge-til-vugge og
lukning af kredsløb i virksomhedernes forretningsstrategier. Det vil
bl.a. øge virksomhedernes 3 dobbelte bundlinje og etablere nye
forretningsområder.
AAU vil indgå samarbejde med 20 danske virksomheder i 2-årige
demonstrationsprojekter.
Kontakt Arne Remmen fra AAU for mere information.

Ansøgningsrunde forår 2015 til MUDP
Der indkaldes i øjeblikket til ansøgninger til Miljøministeriets
Miljøteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram – MUDP
2015. Ansøgningsfristen er 4. juni 2015, kl. 12.00
Formålet er at fremme udvikling og anvendelse af nye effektive
miljøløsninger på prioriterede miljøudfordringer og samtidigt
understøtte vækst og beskæftigelse.
Læs mere

Viden, flere arbejdspladser og samarbejde var
overskrifterne til Borgmesterens
Morgenbriefing 2015
Over 850 erhvervsfolk var mødt op i Nordkraft d. 18. marts for at
høre om Borgmesterens visioner for Aalborgs erhvervsliv. Og det

ser godt ud for Aalborg! Med god befolkningstilvækst, flere
iværksættere end sidste år og med en ny erhvervsplan er Aalborg
på rette vej, lød det fra Borgmester Thomas Kastrup-Larsen.
Aaborg Havns direktør, Claus Holstein, fortalte om havnens
udvikling som intelligent havn, hvor bl.a. et nyt center placeret på
havnen skal være hus for gode idéer og samarbejde.
Flere NBE virksomheder blev nævnt blandt andre VELA, Aalborg
Portland, Sander Plast og SerEnergy, hvor der blev lagt vægt på
samarbejdet mellem erhvervsliv og studerende som det helt
centrale i forhold til Nordjyllands udvikling.

Aalborg Kommune ansætter Danmarks første
Grønne Agent
Borgernes idéer er essentielle for klimakampen. Byttebørser og
madspildsordninger er eksempler på grønne ideer, der er udtænkt
af borgere. Hvis der for alvor skal gøres noget ved klimaets
problemer, så er det i højere grad nødvendigt med initiativer fra
borgerne. Det mener miljøforsker ved Aalborg Universitet Martin
Lehmann.
"Vi er som personer langt mere kreative, end vi nogle gange får
kredit for", siger han. Derfor roser forskeren også et initiativ fra
Aalborg Kommune, hvor man har ansat en medarbejder til at
understøtte borgere med grønne idéer og skabe bedre
kommunikation på området.
Læs hele artiklen

Den Grønne Agent hedder Zacharias Brix Madsen er 31 år og
kommer fra et job som miljømedarbejder i Agenda Center
Albertslund. Til dagligt skal Zacgarias sidde i Center for Grøn
Omstilling hos Aalborg Kommune.

Nyheder fra CSR.dk

Sådan kommer man i
gang med CSR helt
lavpraktisk!
Ny lavpraktisk kursusrække og

Helveg: Billigere omstilling til grøn energi med ny effektiv
teknologi
Historisk billig vindmøllepark, ophævelse af treleds-tariffen og forlænget indfasning af
kystnære møller er blandt årsagerne til, at omkostningerne til PSO forventes at blive
reduceret med 2 mia. kr. Det viser ny fremskrivning fra Energistyrelsen.

netværk i for CSR-nybegyndere ser
dagens lys 13. maj 2015 i Aarhus.

Læs mere

Læs mere

Få din virksomheds historier i nyhedsbrevet. Send til
heidi.lyhne@aalborg.dk

www.nben.dk

