
BOOST DIT SPECIALEFELT MED 
EN BÆREDYGTIG PROFIL!



VÆKST, GRØN OMSTILLING OG JOBSKABELSE!

Forandringsagenter 
og virksomheder 
matches.

Bæredygtige forretnings-
fordele og styrket 
konkurrenceevne.

Agenter udar-
bejder forslag 
til løsninger 
i samarbejde 
med virksom-
heden.

Green Change Agents er et nyt pilotprojekt støttet af Miljøstyrelsen, hvor 
virksomheder tilbydes hjælp til at identificere miljømæssige potentialer i virk-
somheden med hjælp fra grønne forandringsagenter. Projektet løber fra marts 
2015 til december 2016.

Som forandringsagent skal du via et trainee-forløb i en virksomhed igang-
sætte eller styrke den grønne omstilling i virksomheden. Konkret kommer du 
i  trainee-forløbet til, med udgangspunkt i virksomhedens ønsker, muligheder 
og mål, at udarbejde konkrete løsningsforslag inden for områderne energi- og 
ressourceoptimering, mere miljøvenlige produkter, cirkulære kredsløb 
og/eller genanvendelse. Alt sammen med det mål at styrke virksomhedens 
vækst og samtidigt skabe grøn omstilling. Og måske skaber du dit eget job?

Projektpartnere
I projektet vil Green Network, Designskolen Kolding og Vejle og Kolding 
Kommune, klæde dig på til at varetage opgaven i virksomheden gennem et 
intensivt uddannelsesforløb af en måneds varighed. 
Indtil 1. oktober er der åbent for ansøgninger til at blive optaget på 
forandringsagent-uddannelsen. 

Krav for at blive optaget på uddannelsen
- Mellemlang eller lang videregående uddannelse 
- Ledig
- Interesse for klima- og miljødagsordenen og grøn omstilling

Projektets faser
Indtil 1. oktober: Ansøgningsperiode til forandringsagent-uddannelsen. 
1. - 15. oktober: Samtaler og udvælgelse af kommende forandringsagenter.
21. oktober - 18. november: Uddannelsesforløb.
19. november - 18. december: Projektpartnerne matcher forandringsagenter og 
virksomheder. Herefter indgås aftale mellem virksomheden og agenten om at 
starte i et trainee-forløb i virksomheden (som praktik og/eller som løntilskud).
1. januar - : Forandringsagenterne starter i trainee-forløbet i virksomheden. 
Under dette forløb, vil projektpartnerne løbende følge op på agenternes 
arbejde og vejlede.

Grøn omstilling via f.eks. 
energioptimering, miljø-
venlige produkter eller 
genanvendelse.



For at kunne blive optaget på uddannelsen til grøn forandringsagent, skal du 
sende os en motiveret ansøgning, der beskriver hvorfor du gerne vil deltage i 
projektet samt CV inden den 1. oktober 2015. Det vægtes positivt, hvis du allerede 
har været i kontakt med virksomheder, som du kunne tænke dig at komme i 
praktik og/eller løntilskud hos, eller hvis du allerede har indgået en aftale med 
en virksomhed. Der vil så være mulighed for at kombinere din aftale med dette 
projekt. Skriv dette i din ansøgning og skriv også hvor længe du har været ledig. 
Vi lægger vægt på at udvælge personer til uddannelsen, der tør gå foran i ud-
viklingssammenhænge og tage lederskab, har en analytisk tilgang til arbejds-
opgaver og som er nysgerrige og åbne overfor nye udfordringer.

“ Dét at arbejde med 
bæredygtighed giver 
mig ikke kun øgede 
jobmuligheder i en 
fremtid med mere og 
mere fokus på grønne 
løsninger, men i lige 
så høj grad mening for 
mig som menneske! ” 

Send ansøgningen til: 
Projektleder Mette Røy Kristensen, Green Network
Mail: MRK@greennetwork.dk
Mobil: (+45)  30 15 38 50       
www.greenchangeagents.dk
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