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ESG-konsulentuddannelsen

Bæredygtig
forretningsforståelse
Onsdag
18.01.2023
Torsdag
19.01.2023
Torsdag
26.01.2023
Fredag
27.01.2023
Eksamen 06./07.02.2023

Lær at forstå og kommunikere virksomhedens
bæredygtighedsstrategi og rapporteringskrav.

ESG Rapportering
Fredag
10.02.2023

Forløbet er sammensat af to Akademi-fag ”Bæredygtig forretningsforståelse” og ”Procesfacilitering” med en mellemliggende kursusdag
med fokus på nyeste lovgivning og proces i forhold til ESG rapportering. Denne kursusdag indledes med et oplæg fra en revisor og vi har
fokus på vidensdeling.

Procesfacilitering
Torsdag
23.02.2023
Torsdag
02.03.2023
Fredag
03.03.2023
Onsdag
08.03.2023

Begge akademi (AU) fag er værktøjsfag og har fokus på praksis. ”Bæredygtig
forretningsforståelse” og ” Procesfacilitering” er fagene, hvor alle først får
indsigt, forståelse og værktøjer. Herefter bliver der fokus på implementering af
nye rutiner, opfølgning og ikke mindst hvordan formidles disse i virksomheden.
Ligeledes vil der være fokus på ekstern kommunikation af virksomhedens
bæredygtighedsstrategi.
Det samlede kursus på i alt 9 dage + eksamenerne i AU fagene udløser
et diplom der dokumenterer gennemført ESG konsulent uddannelse.

BESKRIVELSE AF FORLØB

Eksamen

23.03.2023

KURSUSSTED

Erhvervsakademi Aarhus
Ringvej Syd 104,
8260 Viby J

Deltageren bliver uddannet i at benytte ESG nøgletal som et værktøj til
at registrere og kommunikere virksomhedens bæredygtighedsstrategi.
Forløbet indledes med en introduktion og forståelse af begreberne
bæredygtighed, herunder bl.a. verdensmålene og klimaforandringerne.
Lovgivningen fra både Danmark (klimaloven, regnskabsloven, markedsføringsloven) og EU (CSRD, EU-taksonomien, mm.) er i rivende udvikling
og vi gennemgår dem alle i forløbet. Vi kigger på hvilke krav lovgivningen
stiller til virksomhederne – og hvilke krav vi kan forberede os på der
kommer indirekte via kunderne.

TILMELDING

I den sidste del af forløbet arbejdes der dels med implementering af det
nye regnskabsfokus og bæredygtighedsrutiner og dels med værktøjer til
at designe processer og forløb.

Bettina Arndt

Pris: Uddannelsen er betalt af GLS-A / HK kompetencefonden og er derfor
gratis for GLS-A´s medlemsvirksomheder. Der ydes lønrefusion fra kompetencefonden jf gældende retningslinjer. Medarbejdere fra virksomheder
som ikke er medlem af GLS-A, kan ikke deltage i uddannelsen.
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FLERE KORT
PÅ H Å N D E N

Læs mere på
www.DGKT.dk

Når teknologi og udvikling stiller
krav om nye kompetencer

