
DET GRØNNE AKADEMI   
INFORMATION TIL LEDIGE
4. april – 10. juni 2022  
Det Grønne Akademi er et 10 ugers virksomhedsrettet case forløb, hvor du bliver opkvalificeret til at 
arbejde som grøn forandringsagent med cirkulære forretningsmodeller, CO2- og energiregnskab, ressour-
ceoptimering, FN’s 17 Verdensmål, ESG og bæredygtig forretningsforståelse.         

SÅDAN FORLØBER KURSET 
Igennem et 10 ugers virksomhedsrettet case forløb, bliver du opkvalificeret til at arbejde med bæredygtig-
hed på et strategisk niveau. Forløbet består af 5 ugers undervisning (plus en uges påskeferie) og 4 ugers 
virksomhedspraktik.

Du bliver undervist i forskellige teoretiske og praktiske tilgange til grønne forretningsmodeller, FN’s 17 
Verdensmål, cirkulær økonomi og CO2-beregninger. I små teams af 2-3 deltagere, bliver du tilknyttet en 
virksomhed, som du igennem forløbet arbejder med. I løbet af kurset vil I arbejde med at kortlægge og 
vurdere virksomhedens bæredygtige potentialer og endeligt udarbejde en handlingsplan for implemente-
ringen af grønne tiltag og virksomhedens fremtidige arbejde hen imod en mere bæredygtig forretning. 

Som noget nyt vil det kommende forløb tage afsæt i fødevarebranchen. Fødevareindustrien og dens 
tilknyttede aktiviteter er den største industribranche i Aarhus og den sektor med størst CO2-udledning. 
Dette tema er udvalgt på baggrund af ønsket om aktivt at arbejde med at gøre en forskel på dette om-
råde. Undervisningen vil derfor også fokusere på fødevareindustriens processer, økologiske kredsløb, 
værdikæde analyser, klimapåvirkninger mv. Du vil dog stadig få kompetencer og viden, der kan imple-
menteres i enhver anden branche.

En typisk undervisningsdag vil bestå af teoretisk undervisning efterfulgt af tid til at arbejde med jeres 
case-virksomhed, således at det bliver så praksisnært som muligt. Derudover vil forløbet indeholde virk-
somhedsbesøg, workshops, uddannelsespraktik hos virksomheden og endeligt et afsluttende event, hvor 
de forskellige grupper præsenterer deres arbejde.   

 HVAD FÅR DU UD AF AT DELTAGE I FORLØBET:  
• Opkvalificering som grøn forandringsagent inden for bæredygtighed og grøn omstilling af virksomheder 
•  4 ugers virksomhedspraktik ved en virksomhed sammen med 1-2 andre deltagere
•  Indsigt i fødevarebranchen og dennes udfordringer
•  Erfaring med FN’s 17 Verdensmål og hvordan de kan implementeres i en virksomhed 
•  Et bredt tværfagligt netværk og kontakt til virksomheder og grønne indsatser i Midtjylland 
•  Kendskab til Aarhus Kommunes klimaindsatser 
•  Erfaring med udvikling og kommunikation af en bæredygtighedsrapport

HVEM KAN DELTAGE?
For at deltage i forløbet skal du have en mellemlang eller lang videregående uddannelse og være regi-
streret som ledig dagpengemodtager hos et jobcenter. Du skal være indstillet på, at det bliver travlt, da 
du fortsat skal søge arbejde imens du deltager på forløbet. Du skal også være indstillet på at rejse til og 
fra den virksomhed du bliver tilknyttet. Alle faglige baggrunde er velkomne, så længe du er interesseret i 
og nysgerrig på bæredygtig forretningsudvikling. Vi forventer, at du deltager aktivt i undervisningen og i 
arbejdet med virksomheden.   
Du skal selv medbringe en computer.  

INFORMATIONSMØDE 
For at tilmelde dig forløbet, skal du deltage på informationsmødet d. 16. marts kl. 14.00-15.30 på Ringvej 
Syd 104, Viby J hos Erhvervsakademi Aarhus.  Du tilmelder dig informationsmødet ved at skrive til virk-
somhedskonsulent Martin Kjær hos Jobcenter Aarhus på vtv@aarhus.dk att. Martin Kjær i emnefeltet. 

LÆS MERE PÅ 
gogreenwithaarhus.dk/projekter/industri/det-groenne-akademi/ 


