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DET GRØNNE REJSEHOLD

Det Grønne Rejsehold (DGR) har til formål at 
udnytte potentialet for bæredygtig vækst i 
nordjyske virksomheder gennem tilførsel af de 
rette ressourcer og kompetencer. 

Det Grønne Rejsehold består af en 
gruppe nyuddannede fra videregående 
uddannelser, der interesserer sig for cirkulær 
økonomi og bæredygtighed i virksomheder. 
De bliver klædt på i et opkvalificeringsforløb 
til at arbejde med bæredygtighed i praksis. 
Herefter fungerer de som et ‘grønt rejsehold’, 
der kan hjælpe jer med opgaver inden for 
grøn omstilling.

SKAB BÆREDYGTIG VÆKST 

Hvis i som virksomhed har en konkret udfordring 
inden for bæredygtighed eller ønsker en 
screening af mulige ressourceoptimeringer, 
kan Det Grønne Rejsehold hjælpe jer. 

Det Grønne Rejsehold kan f.eks. hjælpe jer 
med at:

• Omsætte FN’s 17 verdensmål til   
 konkret handling
• Kommunikere jeres grønne tiltag
• Omsætte affald til ressourcer
• Beregne miljømæssige og økonomiske  
 fordele ved en omstillingsproces

I får overleveret 
gruppens 
resultater

”
”Processen og resultatet, herunder materialet vi 
har modtaget samt mundtlig overlevering, har 
efter vores mening været perfekt. Gruppen har 
på en professionel måde formået at overlevere 
de væsentligste budskaber på en flot og 
overskuelig måde. Gabriel har allerede taget fat 
i nogle af de emner, gruppen har evalueret som 
de væsentligste”

Kurt Nedergaard, QEP Manager, Gabriel 
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I præsenterer jeres case for DGR 
under deres kursusforløb, hvorefter de 
arbejder med den i 3-4 uger

En eller flere af gruppens medlemmer 
fortsætter med arbejdet i en praktik- eller 
løntilskudsstilling hos jer, såfremt der er 
gensidig interesse.

FORLØBET


