FÅ HJÆLP TIL MILJØTILTAG FRA EN
GRØN AGENT

PROJEKT GRØNNE FORANDRINGSAGENTER
Green Change Agents er et pilotprojekt under Miljøstyrelsen,
hvor virksomheder får hjælp til grøn omstilling fra en forandringsagent. Målet er at skabe miljøforbedringer i virksomheder og
samtidigt bringe ledige akademikere tættere på et job. Projektet
løber i 2015-2016 og er henvendt til virksomheder i hele landet.
FÅ HJÆLP FRA EN FORANDRINGSAGENT TIL:
- Cirkulær økonomi og industrisymbioser
- Affaldshåndtering og genanvendelse
- Minimering af ressourceforbrug og CO2-udledning
- Certificeringer, miljømærkninger og miljølovgivning
- Andet, som virksomheden ønsker hjælp til
Agenten kan hjælpe virksomheden med miljøtiltag, som virksomheden har defineret på forhånd, men agenten kan også være behjælpelig med at belyse nye optimeringsmuligheder.

Forandringsagenter og virksomheder indgår aftale om forløb
Agenterne hjælper virksomhederne med grøn omstilling
Tiltagene styrker virksomhedens vækst

PRAKTISK
Den grønne agent har en en mellemlang eller lang videregående
uddannelse og har derudover gennemgået et intensivt kursus i at
skabe grøn omstilling i virksomheder. Kurset varetages af Designskolen Kolding og Green Network.
Agenten vil arbejde med miljøtiltag som en del af et praktik- eller løntilskudsforløb i virksomheden - rammen aftales individuelt

HØR MERE OM HVORDAN DIN VIRKSOMHED KAN FÅ GAVN AF
EN GRØN AGENT - KONTAKT:
Projektleder Mette Røy Kristensen, Green Network
Mail: MRK@greennetwork.dk
Mobil: (+45) 30 15 38 50
www.greenchangeagents.dk

mellem agenten og virksomheden.

”Vi oplever, at Alfix’s målrettede arbejde med miljøtiltag i
produktionen og i forretningen generelt, har styrket

”Med en grøn agent fik vi mulighed for at løfte
nogle af de miljøopgaver, vi gerne ville have
fokus på. Vi fik hjælp til at opgradere
vores miljøstandarder og kortlægge

Alfix’ konkurrenceevne på

vores brændstofforbrug samt se på

markedet, ikke kun via en

muligheder indenfor vores affaldshånd-

omkostningsminimering

tering. Agenten har derfor ikke blot set

men også fordi der er eft-

på miljømæssige, men også økonomiske

erspørgsel efter løsninger,
som er miljøvenlige.”
- Anders Toft, direktør i Alfix

forbedringer. Sparede kroner og ører er
altid en god businesscase.”
- Jani Hillebrand Aunskjær, Global QHSE Manager
Total Wind A/S

