
Se dette nyhedsbrev i en browser

  Januar 2020

Kommende arrangementer
 
27. februar kl. 16.30-19.30: Måltid med mening
Hør om projektet "Små job med mening", mød en håndfuld
glade virksomheder og jobkandidater og del et lækkert,
bæredygtigt måltid! NBE inviterer - sammen med FOKUS
Folkeoplysning og Business Aalborg - til en hyggelig aften med
fokus på social ansvarlighed.  

5. marts kl. 10-15: Cirkulære udbud - hvorfor og hvordan?
Cirkulære indkøb hos det offentlige kan gøre en stor forskel:
Trække virksomheder i en mere bæredygtig retning, skabe
mindre affald og mindske CO2-aftrykket. Kom til seminar om
cirkulære udbud og bliv klogere på jura, metoder og praksis.
Arrangeres i samarbejde med Aalborg Kommune, AAU, KTC,
POGI, Forum for Bæredygtige Indkøb og EENA.

Fokus på grøn, cirkulær omstilling
 
NBE tager med det nye år hul på det nationale projekt Grøn
Cirkulær Omstilling (GCO), hvor små og mellemstore
virksomheder tilbydes hjælp til at komme igang med at arbejde
inden for den cirkulære økonomi. Virksomheder kan bl.a.
få hjælp til at lægge en konkret plan for cirkulær omstilling,
udvikle nye potentialer og se på deres ressourceanvendelse
med nye øjne. Deltagelse i projektet giver også indsigt i de
konkurrencemæssige fordele og forberedelse til fremtidens
øgede krav om bæredygtig fremstilling, produkter, emballage
og logistik. 
 
Læs mere om projektet eller kontakt NBE's projektleder Anne
Kirkegaard Bejder.  

IKEA arbejder globalt lokalt
Månedens medlemsportræt
 
IKEA sælger møbler fra 400 butikker og handler med hele
verden. Butikskæden arbejder globalt med bæredygtighed i
leverandørkæden og i kontakten med kunderne.
 
Men også lokal forankring har stort fokus hos IKEA, og her
giver medlemskabet af NBE en uvurderlig kontaktflade,
fortæller IKEA Aalborg. 

https://nbe.clients.ubivox.com/not_available_in_tests/
https://nben.dk/2019/12/27-februar-2020-maaltid-med-mening
https://nben.dk/2020/01/5-marts-2020-cirkulaere-udbud-hvorfor-og-hvordan
https://nben.dk/ydelser/projekter/groen-cirkulaer-omstilling
mailto:anne.bejder@aalborg.dk 


 
Læs medlemsportrættet af IKEA her

Bæredygtighed i billeder
 
Hvordan arbejder virksomheder i praksis med bæredygtighed?
Hvilke strategiske overvejelser gør de sig? Og hvordan påvirker
bæredygtighed innovationskraften og økonomien? Kig inden for
hos fire forskellige virksomheder - Højer Møbler, Gabriel, Vraa
Dampvaskeri  og Better World Fashion - som deltog i projektet
Forretningsstrategier for Bæredygtig Produktion 3.0 og hør,
hvad de fik ud af det.
 
Bag filmene står Aalborg Universitet og bag projektet stod,
udover AAU, Gate 21 og NBE.
 
Læs om projektet og se filmene her

Ledelsesstandard for cirkulær økonomi
 
En kommende ledelsesstandard for cirkulær økonomi skal give
virksomheder værktøjer til at integrere cirkulær økonomi i
deres strategi. De indledende spadestik er allerede taget, og
danske virksomheder har mulighed for at få indflydelse på
standarden. 
 
Læs mere på CSR.dk

Besøg NBEs hjemmeside 

 
Find os på LinkedIn

Få din virksomheds historier i nyhedsbrevet.

Skriv til nben@aalborg.dk

 
Klik her for at framelde dig nyhedsbrevet

https://nben.dk/2020/01/ikea-arbejder-globalt-lokalt
https://nben.dk/forretningsstrategier-for-baeredygtig-produktion-3-0
https://csr.dk/cirkul�r-�konomi-skal-v�re-et-strategisk-ledelsesv�rkt�j
http://www.nben.dk
https://www.linkedin.com/company/netv�rk-for-b�redygtig-erhvervsudvikling-norddanmark
mailto:nben@aalborg.dk
https://nbe.clients.ubivox.com/not_available_in_tests/
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