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Välkommen till ett seminarium om hur ditt företag kan ta
ansvar och arbeta för en hållbar utveckling – och tjäna på det!
På senare tid har allt fler börjat tala om ansvarfullt företagande och hur företagen kan dra
nytta av att ta ansvar. Seminariet reder ut begreppen kring hållbar utveckling både socialt,
ekonomiskt och ekologiskt och visar på sambanden mellan ditt företag och den globala
ekonomin.

Plats: Humanitetens Hus på Drottningtorget 8 i Malmö. Tid: 7 maj kl 13-16.30
Arrangemanget är kostnadsfritt. Anmäl dig själv och gärna en kollega till
motesplats@redcross.se senast den 3 maj.

Vi garanterar att du kommer att gå härifrån med en hel del nya tankar och konkreta tips på
hur du kan förändra ditt sätt att arbeta!

Program 13-16.30

13.00 Välkomna! Birthe Müller, verksamhetsledare på Humanitetens Hus, och
Catarina Rolfsdotter-Jansson, dagens moderator inleder eftermiddagen.

13.15 Vad kostar det att arbeta med miljö och hållbar utveckling?

Magnus Enell från Sustainable Business Hub i Malmö berättar om hur företag kan
förbättra sitt arbete med miljö och hållbar utveckling som en del i affärsnyttan och
lönsamheten. Ni får också höra om hur företag kan förbättra sin miljöhänsyn utan
extra kostnad.

14.15 Det vi gör spelar roll
Mando Steakhouse har valt att verka för hållbar utveckling på sitt eget sätt.
Delägaren John Visser berättar hur.

14.30 Kaffe, te och provsmakning av ekologiska och rättvisemärkta varor

15.00 Inköp med nya perspektiv - socialt ansvar i offentlig upphandling
Allt fler offentliga inköpare ligger i startgroparna för eller har redan börjat ställa nya
typer av krav på sina leverantörer. Affärsmässigt betyder också koll på mänskliga
rättigheter. Vad är det som händer och vad betyder det för företagen? Vad kan göras
för att möta den nya efterfrågan? Jerker Thorsell är konsult och utbildare i företaget
Genombrott.

16.00 Länkar till handling
Catarina Rolfsdotter-Jansson samlar intrycken som kommit under dagen och lyfter
fram de konkreta tipsen ni kommer att ha nytta av.

Vill du veta mer om de som står bakom programmet?
www.humanitetenshus.se
www.sbhub.se
www.mandosteakhouse.se

www.genombrott.se
www.rolfsdotter.se


