
Event: Hvordan omsætter du 
konkret 
bæredygtighedsambitioner til 
forretning?

Virksomheder og organisationer skal være bæredygtige. Det er et krav – ikke blot fra 
myndighederne, også fra dine kunder og unge talenter, du gerne vil tiltrække. Hvilke muligheder bringer 
bæredygtighedsagendaen med sig? Hvordan lykkes du med den bæredygtige omstilling i din virksomhed? Og hvad 
stiller den af krav til dig som leder? 
Brug en formiddag sammen med os, og få indsigt i, hvordan du omsætter bæredygtighedsambitioner til forretning. 
FN’s 17 verdensmål, bæredygtig ledelse, din organisations aftryk på klimaet… At være en bæredygtig organisation 
rummer mange aspekter. Så hvordan får du som leder taget fat på bæredygtighed for alvor? For der er ingen tvivl. 
Fremtidens gode forretning er også en bæredygtig forretning.
På dette formiddagsmøde sætter vi fokus på bæredygtighed ud fra tre perspektiver:
Virksomheden: Hvad betyder FN’s 17 verdensmål for virksomhederne? Hvilke bæredygtighedsambitioner har I i 
forhold til markedet og kunderne? Hvad kræver det af ledelse i jeres organisation? Hvordan organiserer I jer internt 
for at lykkes med jeres bæredygtighedsambitioner?
Medarbejdere og ledere: Den kommende generation af medarbejdere og ledere skal løfte verden i en bæredygtig 
retning. Så hvordan uddanner man den næste generation, som skal skabe den økonomiske, sociale og 
miljømæssige udvikling, som er besluttet med FN’s 17 verdensmål? Og hvilke perspektiver bringer de med sig ind i 
virksomhederne?
Markedet: Hvordan udnytter du bæredygtighedsagendaen til at stå stærkere i markedet? Hvilke muligheder giver 
den bæredygtige omstilling i samfundet din virksomhed? Og hvilke strategiske tiltag kan du gå til for at lykkes i 
markedet?
På eventen vil du opleve:

Kasper Ibsen Beck, Director of Corporate Communication hos Arla Foods
Bliv inspireret af, hvordan hvordan Arla Foods er gået fra CSR strategi til at indarbejde den bæredygtige agenda i 
samtlige af deres strategier. Få indsigt i, hvordan du får organisationen med, og hvordan Arla Foods arbejder med 
at gøre deres mejeriprodukter klimaneutrale.



Flemming Bridal Rasmussen, Strategichef hos Syddansk Universitet
Syddansk Universitet har sat kursen mod bæredygtighed og skal være Danmarks første bæredygtige universitet. 
Hvordan forbereder de den næste generation af medarbejdere til at gå forrest på den bæredygtige agenda?

Lisbeth Juhl Christensen, Projektdirektør i HOUE, direktør og bestyrelsesmedlem
Fortæller hvordan HOUE, en jysk møbelvirksomhed, kom først med en bæredygtig design stol lavet af 
genbrugsaffald fra husholdninger. Bliv inspireret af, hvordan en produktionsvirksomhed gennem innovation og 
partnerskab har fundet løsningen på at anvende uudnyttet husholdningsafflad, som er en stigende samfundsmæssig 
udfordring.

Mette Skøt, Senior Vice President i Mannaz
Mette har stor faglig og personlig interesse for grøn omstilling og hele dagsordenen omkring bæredygtighed inden 
for forretningsverdenen. Hun tror meget på linket mellem grøn omstilling og forretning – og at det interessante ligger i 
at bruge ressourcerne på en intelligent og bæredygtig måde, der også er bæredygtig økonomisk.

Berit Kristine Bøggild, Client Director i Mannaz
Berit har i de sidste 20 år arbejdet med ledere i en bred vifte af organisationer og sektorer og hjulpet ledere med at 
implementere strategi og lede komplekse forandringsprojekter, også indenfor bæredygtighed. Berit er særligt 
optaget af organisationsændringer og strategiimplementering, innovationsprocesser og lederudvikling.
Kom til event, og få inspiration til, hvordan du få omsat bæredygtighed i praksis.
 
Hvem kan deltage?
Eventen er relevant for dig som er leder eller HR i en større organisation eller virksomhed. Du er nysgerrig på, hvilke 
muligheder bæredygtighedsagendaen bringer med sig, og hvordan du lykkes som leder eller HR-ansvarlig med 
transformationen til den større bæredygtige omstilling i din virksomhed.
Vi forventer stor tilslutning til eventen, hvorfor vi forbeholder os ret til at oprette ventelister til dette event. 
 
Pris og tilmelding
Eventen er gratis og tilmelding er bindende, men du er først tilmeldt, når du har modtaget en bekræftelse. Hvis du 
udebliver uden at melde afbud, opkræver vi 600 kr. ekskl. moms i no-show-fee. Du kan melde afbud ved at skrive til 
info@mannaz.com.
 
Tid og sted



Tilmeldingen er lukket for denne gang
Vi gentager webinaret – hold øje med vores nyhedsbrev.

Event: Hvordan omsætter du 
konkret 
bæredygtighedsambitioner til 
forretning?
dags event 
1 kursussted 
0 kr ekskl. moms 
Kurset kan holdes hos jer – læs mere 
 
Program
08.00: Registrering og morgenmad
08.30: Velkommen til Mannaz event v. Mette Skøtt, Senior Vice President, Mannaz 
08.40: Interview og spørgsmål fra salen med: 
Kasper Ibsen Beck, Director of Corporate Communication hos Arla Foods
Fleming Bridal Rasmussen, Strategichef hos Syddansk Universitet
Lisbeth Juhl Christensen, Projektdirektør hos Houe
9.40: Pause
9.55: Dialog og inspiration fra andre virksomheder
Mannaz’ facilitatorer guider os igennem de vigtigste refleksioner. Få inspiration mens du former tankerne om de 
initiativer, der kan rykke jeres virksomhed eller organisation.
10.25: Kom på forkant med ledelse af den bæredygtige transformation i din virksomhed
Få perspektiver og erfaringer til at mobilisere og geare hele virksomheden til at skabe en bæredygtig forretning 
både indadtil og udadtil.
Spørgsmål og afrunding
11.00: Tak for i dag

https://www.mannaz.com/da/inspiration/mannaz-nyhedsbrev/
https://www.mannaz.com/da/virksomhedsinterne-kurser/

