SKAB GRØN OMSTILLING I
VIRKSOMEHDER OG GØR EN FORSKEL

BLIV GRØN AGENT
Green Change Agents er et pilotprojekt støttet af Miljøstyrelsen, hvor virksomheder får hjælp til grøn omstilling fra Grønne Forandringsagenter. Målet
er at skabe miljøforbedringer i virksomheder og samtidigt bringe ledige
akademikere tættere på et job.
SOM GRØN AGENT KAN DU KOMME TIL AT HJÆLPE VIRKSOMHEDER MED:
•

Cirkulær økonomi og industrisymbioser

•

Affaldshåndtering og genanvendelse

•

Minimering af ressourceforbrug og CO2-udledning

•

Certificeringer, miljømærkninger og miljølovgivning

•

Andet, som virksomheden ønsker hjælp til

Du kommer til at hjælpe en virksomhed med et eller flere af ovenstående
emner gennem et praktik- eller lønstilskudforløb, som du selv er med til at
finde.
Du vil blive klædt på til praktikken/løntilskudsjobbet via et intensivt kursusforløb i Kolding. Undervisningen varetages af Designskolen Kolding og
erhvervsnetværket Green Network.
KRAV FOR AT BLIVE OPTAGET PÅ KURSET:
•

Mellemlang eller lang videregående uddannelse

•

Ledig

•

Interesse for bæredygtighed og grøn omstilling

•

Opsøgende og udadvendt profil

•

Geografisk mobil - du skal være villig til at rejse i en praktik- eller løntil-

Forandringsagenter og virksomheder matches
Agenterne hjælper virksomhederne med grøn omstilling
Tiltagene styrker virksomhedens vækst

skudsperiode!
•

Opdateret og fyldestgørende Linked-In profil og gennemarbejdet CV

VIL DU VÆRE GRØN AGENT?
Næste og sidste kursusforløb foregår i perioden 10.8.16 - 2.9.16 på Designskolen
Kolding. Du skal i udgangspunktet kunne deltage alle dage. For at kunne blive
optaget på kurset, skal du sende os en mail, hvori du beskriver hvorfor du gerne vil
være grøn agent samt vedlægge dit CV. Ansøgningsfristen er den 23. juni kl. 12:00.
Du skal derudover kunne deltage i en samtale i Kolding den 28. eller 29. august.
Vi har haft stor succes med at få de tidligere agenter i job og vi glæder os til at
hjælpe dig tættere på ét!
SEND ANSØGNINGEN TIL:
Projektleder Mette Røy Kristensen, Green Network
Mail: MRK@greennetwork.dk - Mobil: (+45) 30 15 38 50
www.greenchangeagents.dk
”Som grøn agent har jeg fået viden om miljø og bæredygtighed samt
procesværktøjer, som har styrket min faglige profil og som jeg kan
anvende til at skabe grøn omstilling – af reel værdig for virksomheder.”
– Sam Abedini, grøn agent på hold 1

