
Från ord till handling - Nu skapar vi nya möjligheter

A Sustainable Tomorrow - Kompetensutveckling

Tillsammans med Eva Vati, som driver certifieringsutbildning inom hållbar 
affärsutveckling, har du möjlighet att utveckla ditt hållbarhetsarbete. 

Inriktning på vad som behövs göras för att skapa fler goda affärer med de globala målen:
Syftet med utbildningen är att ge en affärsförståelse till varför företag bör arbeta med de globala målen och vad 
företag behöver göra för att integrera målen i sin affärsstrategi.
Utbildningen ger kursdeltagaren vägledning i hur de globala målen kan integreras i arbetet med hållbar affärs- 
och verksamhetsutveckling, i kommunikation och intressentdialog och varför detta är viktigt.

Kursen kommer att ge dig verktyg för att förstå vad som behöver göras för att skapa fler goda affärer med de 
globala målen och vetskapen om hur du kan gå tillväga.

Under utbildningen kommer vi att:
● Gå igenom på vilka sätt Agenda 2030 och de globala målen kan skapa möjligheter för fler goda affärer och 
   varför man som entreprenör, företagsledare och investerare bör jobba med målen.
● Få inblick i hur de globala målen kan tillämpas i organisationer och verksamheter genom att visa på 
   exempelföretag.
● Få konkreta exempel på de $ 12 trillioner affärsmöjligheter / år inom ramen för FN:s hållbarhetsmål och 
   varför man som entreprenör, företagsledare och investerare ska jobba med målen.
● Gå igenom inom vilka sektorer och marknadsområden som det finns störst affärspotential.

När: Den 19 november 2020 (Alternativt digitalt vid annat tillfälle).

Inriktning; Affärsmöjligheter - en simuleringsövning:
En kort introduktion om varför företag behöver jobba med de globala målen och vilka affärsmöjligheter där 
föreligger inom ramen för Agenda 2030.

Under simuleringsövningen kommer vi att:
● Rita upp och definiera ett företags värdekedja.
● Använda metodik för att identifiera intressenter och välja ut de viktigaste intressenterna.
● Mappa relevanta SDG-mål till företagets värdekedja.
● Genomföra fiktiv väsentlighetsanalys för att prioritera och hitta fokus i linje med företagets strategi.
● Göra en integrerings och evauleringsplan.

När: Den 20 november 2020 (Alternativt digitalt vid annat tillfälle).

Hur du gör fler goda affärer med Globala Målen

AST tar nu steget vidare och skapar möjligheter för dig att under hösten aktivt jobba vidare med ditt 
hållbarhetsarbete i 4 blockpass med 8 oberoende dagsutbildningar. Strategiarbete, kommunikation, 
ledarskap och mindset är de olika temana. Varje utbildning ger dig en unik plattform med verktyg för 
hur du ska föra arbetet vidare i ditt sammanhang. Vi erbjuder dig tillgång till en mentor för vägledning 
och feedback. 

 - Samtliga utbildningar är heldagsutbildningar. Fysiskt möte eller digitalt.
 - Vi begränsar oss till max 12 deltagare per utbildningsdag vid fysiskt möte.
 - Vi håller till på Hotell Skansen i Båstad som garanterar anpassning efter 
   Folkhälsomyndighetens regler.
 - Kostnad per dag är 9 800:- exkl moms. För anmälan till fler kurser erhålls 25% rabatt på dessa.
 - För mer info och anmälan: Maila till kompetensutveckling@asustainabletomorrow.se.


