FÅ HJÆLP TIL MILJØTILTAG FRA EN
GRØN AGENT

PROJEKT GRØNNE FORANDRINGSAGENTER
Green Change Agents er et pilotprojekt under Miljøstyrelsen, hvor
virksomheder ved at få tilført den rette ressourceperson, kan optimere sin
indsats på miljøområdet og dermed danne grundlag for ny vækst. Projektet
løber i 2015-2016.
FÅ HJÆLP TIL GRØN OMSTILLING
Virksomheder kan med andre ord få hjælp til at optimere sin miljøindsats
og dermed sit udbytte via en grøn agent. Agenten kan hjælpe med følgende
områder:
• Optimering af affaldshåndtering.
• Minimering af ressourceforbrug og CO2-udledning.
• Potentialet i cirkulære grønne forretningsmodeller.
• At spare på ressource- og materialeforbruget og tjene penge på
restaffald via industrisymbioser.
• Nye certificeringer, miljømærkninger og miljølovgivning.
• Minimering af madspild.
• Eller andre grønne tiltag, som virksomheden ønsker hjælp til.

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

PRAKTISK
Virksomheden vil blive matchet med en grøn agent. Agenten er herefter i
gratis praktik i virksomheden, hvor der arbejdes med de miljøtiltag, som
virksomheden ønsker hjælp til. Der er mulighed for at man efterfølgende

HØR MERE OM MULIGHEDEN FOR EN GRØN AGENT:

kan udvide til en løntilskudsansættelse.
Den grønne agent har en mellemlang eller lang videregående uddannelse
og har gennemgået et intensivt kursus i grønne omstillingsprocesser og
miljøemner varetaget af erhvervsnetværket Green Network og
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Designskolen Koldings efteruddannelsesafdeling.

”Vi oplever, at Alfix’s målrettede arbejde

“Vores mere end 20 års erfaring er, at

med miljøtiltag i produktionen og i for-

virksomheder, som integrerer miljø

retningen generelt, har styrket Alfix’

i deres forretning, får en konkur-

konkurrenceevne på markedet, ikke

rencefordel gennem øget stabilitet,

kun via en omkostningsminimering

større produktivitet og bedre udnyt-

men også fordi der er efterspørgsel

telse af ressourcerne.”

efter løsninger, som er miljøvenlige.”
- Kenneth Hald Jensen, adm. direktør
- Anders Toft, direktør i Alfix
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