
”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.

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. 

Næste kursusforløb foregår i perioden 27.1. 2016 - 24.2.2016 i tidsrummet 
9 - 16. For at kunne blive optaget på kurset, skal du sende os en motiveret 
ansøgning, der beskriver hvorfor du gerne vil deltage i projektet samt CV 
inden den 15. januar 2015, og gerne så hurtigt som muligt, da ansøgningerne 
løbende vurderes.

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

BOOST DIT SPECIALEFELT MED 
EN BÆREDYGTIG PROFIL

BLIV GRØN AGENT

VIL DU VÆRE GRØN AGENT?

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
•	 Eller andet, som virksomheden ønsker hjælp til

FORLØBET SOM GRØN AGENT

I projektet vil Green Network og Designskolen Kolding gennem én måneds 
intensivt kursusforløb, give dig redskaber og viden, så du er i stand til at 
hjælpe virksomheder med grøn omstilling. Kurset foregår i Kolding og 
Vejle. Efterfølgende vil du blive tilknyttet en virksomhed i et praktik 
og evt. et løntilskud - i alt er forløbet i virksomheden 1-5 mdr.

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
•	 Opdateret	og	fyldestgørende	Linked-In	profil	og	gennemarbejdet	CV

Forandringsagenter og virksomheder matches
Agenterne hjælper virksomhederne med grøn omstilling

Tiltagene styrker virksomhedens vækst


