
Sådan bliver din virksomhed grøn - Ganske enkelt. Helt konkret.
 
Bæredygtighed og grøn omstilling kan være komplekst og tungt. Derfor giver Erhvervsforum Roskilde 20 bygge- og
anlægsvirksomheder i Roskilde og omegn muligheden for at deltage i vores GRATIS kursus i bæredygtighed.  
 
Kurset finder sted torsdag den 30. marts kl. 08:30-16:00 (der vil være en opfølgningsdag den 18. april).
 
Kurset er gratis, og er en helt unik mulighed for at få konkret viden til at komme i gang med eller videreudvikle den grønne og
bæredygtige omstilling i din virksomhed. Med udgangspunkt i bæredygtighedshjulet hjælper vi med at udarbejde en grøn
handleplan for din virksomhed, hvor vi kommer hele vejen rundt om virksomhedsdrift (energi, affald og transport),
kunderelationer (kommunikation, mærkeordninger og lovgivning), organisation (kultur og kompetencer) og ikke mindst
forretningskoncept (markedsposition og strategi)    

Vi har fået støtte fra EU til udviklingen, og Rockwool Group er medsponsor samt lægger lokaler til.
Læs mere om kurset og tilmeld dig nedenfor. 
 
 
Ruslands invasion af Ukraine — hvad har vi lært?
 
Ovenstående spørgsmål og meget mere kan du få svar på, når InterForce Sjælland inviterer til et helt unikt arrangement,
hvor de sætter fokus på den nuværende sikkerhedspolitiske situation. To spændende eksperter på området giver desuden
hver deres indblik på krigen, og hvad vi har lært heraf. 
Læs mere og tilmeld dig nedenfor. 
 
 
Erhvervsforum Roskilde vokser i medlemstal, og vi byder derfor endnu et medlem velkommen. Du kan læse en præsentation
af vores nye medlem nedenfor. 
 
 

God læselyst!
TEAM ERHVERVSFORUM

 

AKTIVITETSKALENDER
Se hele Erhvervsforums aktivitetskalender her: ERHVERVSFORUMS AKTIVITETSKALENDER

 

https://erhvervsforum.biz/aktiviteter/


GRATIS KURSUS
'Kursus i bæredygtighed - For bygge- og anlægsvirksomheder'

Torsdag den 30. marts 2023 kl. 08:30-16:00 
 

Tilmeld og læs mere her:
KURSUS I BÆREDYGTIGHED

 

NETÆVKRSMØDE
'Ejerleder netværk - april'

Torsdag den 13. april 2023 kl. 08:00-10:00 
 

Tilmeld og læs mere her:
EJERLEDER NETVÆRK APRIL

 

https://erhvervsforum.dk/event/kursus-i-baeredygtighed/
https://erhvervsforum.dk/event/ejerleder-netvaerk-april/


 

Sikkerhedspolitisk seminar 
 
InterForce Region Sjælland inviterer til et helt unikt arrangement, hvor de sætter fokus på den sikkerhedspolitiske situation
efter Ruslands invasion af Ukraine. Samtidig får du mulighed for at udvide dit netværk blandt andre InterForce
støttevirksomheder. 
 
Seminaret finder sted torsdag den 20. april kl. 08:00-11:00, Gardehusarregimentet, Charlottedal Allé 4, 4200 Slagelse.
 
Til seminaret får du en unik mulighed for at få ”information uden filter” fra 2 spændende eksperter på området, Peter Viggo
Jakobsen, cand.scient.pol., ph.d., Forsvarsakademiet, som vil give et indblik i Ukrainekrigen set oppe fra, samt Major
Kenneth Nymand Pedersen, underviser ved Forsvarsakademiet, Center for Landmilitære Operationer, som vil give et unikt
indblik i krigen set fra et landmilitært operationsniveau. 
 
Program:
07.45 – 08.15 Ankomst og morgenmad, Gardehusarregimentet, Auditorium 2, bygning 8
08.15 – 08.25 Velkommen ved regimentschef, oberst Jørn Christensen
08.25 – 09.30 Indlæg, ved cand.scient.pol., ph.d. Peter Viggo Jakobsen, FAK
09.30 – 09.35 Pause
09.35 – 10.45 Indlæg ved Major Kenneth Nymand Pedersen, underviser ved FAK, Center for Landmilitære Operationer
10.45 – 11.00 Indlæg og afslutning, Major af reserven Thomas Ludvigsen, Militær Rådgiver InterForce Region Sjælland
 
Tilmelding skal ske på mail til sjaelland@interforce.dk, og frist for tilmelding er onsdag den 5. april 2023.

 

VELKOMMEN TIL NYT MEDLEM
 

Charlotte Stange Coaching og Businessmentor 
 

mailto:sjaelland@interforce.dk


Erhvervsforum kan nu byde velkommen til og præsentere vores nye medlem Charlotte Stange Coaching og
Businessmentor!
 
Charlotte Stange har specialiseret sig i medarbejdertrivsel på arbejdspladsen, hvor virksomheden opnår bedre trivsel og
energifyldte medarbejdere og samtidig minimerer omkostninger ifm. sygemeldinger.
Med Charlotte som en medreflekterende og aktiv dialog partner gives nye perspektiver på de udfordringer personen har i
privaten eller på arbejdspladsen.
 
Med over 25 års erfaring i forskellige brancher giver Charlotte bl.a. medarbejderne værktøjer, der udvikler deres styrkesider,
så de anvender mest muligt af deres potentiale.
Som facilitator støtter hun teams/afdelinger ved udfordringer inden for kommunikation, uhensigtsmæssige dynamikker i
teamet og definering af mål.
 
Charlotte kan også bookes til foredrag/ oplæg omkring bl.a. trivsel på arbejdspladsen, hvor hun leverer budskaber og værdi
på en inspirerende og kreativ måde.
 
Læs mere om hvad Charlotte kan tilbyde på www.charlottestange.dk eller kontakt hende på tlf. 2990 3982 eller mail:
mail@charlottestange.dk
 

Erhvervsforum Roskilde
Maglegårdsvej 2, bygn. F.
4000 Roskilde
www.erhvervsforum.dk

Tlf.: 7020 7680
Mandag-fredag: 9.00-15.00 
info@erhvervsforum.dk
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