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Introduktion 
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Fra	  velgørenhed	  6l	  forretning	  
	  
At	  arbejde	  med	  samfundsansvar	  er	  mere	  
end	  blot	  at	  donere	  penge	  Bl	  en	  hjælpe-‐
organisaBon	  eller	  at	  sponsorere	  den	  lokale	  
fodboldklub.	  I	  dag	  er	  samfunds-‐ansvar	  
blevet	  et	  konkurrence-‐parameter	  på	  linje	  
med	  pris	  og	  kvalitet.	  	  
	  
I	  CSR	  ver.	  2.0	  arbejder	  virksomheder	  for	  at	  
få	  samfundsengagementet	  helt	  ind	  i	  hjertet	  
af	  både	  forretning	  og	  organisaBon.	  	  
	  
Derved	  kommer	  CSR	  ikke	  længere	  Bl	  kun	  at	  
være	  forbeholdt	  en	  særlig	  afdeling	  for	  
samfundsansvar,	  men	  snarere	  Bl	  at	  berøre	  
alle	  funkBoner	  i	  en	  virksomhed	  lige	  fra	  HR,	  
kommunikaBon	  og	  markedsføring	  Bl	  indkøb,	  
salg	  og	  forretningsudvikling.	  	  
	  
	  
	  

Hvad er CSR ver. 2.0? 

”Regeringen	  har	  en	  ambi-on	  om,	  	  
at	  vi	  i	  Danmark	  bruger	  både	  de	  

menneskelige	  og	  naturens	  ressourcer	  	  
på	  en	  både	  bæredyg-g	  og	  
konkurrencedyg-g	  måde.	  	  

Det	  gælder	  na-onalt	  såvel	  som	  globalt.”	  
	  

-‐	  Regeringens	  Handlingsplan	  for	  CSR	  2010-‐2015	  

Læs	  mere	  om	  CSR-‐krav	  
og	  forventninger	  Bl	  
danske	  virksomheder	  på	  
Erhvervsstyrelsens	  
hjemmeside	  
	  
	  
	  
	  
	  

www.samfundsansvar.dk	  
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CSR ver. 2.0 i praksis 

Boost	  din	  CSR-‐faglighed	  og	  dit	  CV	  
-‐	  Få	  nyeste	  CSR-‐viden	  &	  prakBske	  værktøjer	  
	  
Med	  Sustainable	  Business	  Change	  Manager	  
får	  du	  både	  viden	  og	  værktøjer,	  der	  
kvalificerer	  dig	  Bl	  at	  forstå	  og	  BlreSelægge	  
det	  prakBske	  arbejde	  med	  at	  kombinere	  
forretning	  med	  samfundsansvar	  på	  tværs	  af	  
en	  række	  discipliner.	  
	  
Vi	  giver	  dig	  med	  andre	  ord	  de	  kompetencer	  
erhvervslivet	  eUerspørger	  ved	  at	  klæde	  dig	  
på	  Bl	  at	  at	  lede	  forandringsprocesser,	  der	  
kobler	  samfundsværdi	  med	  virksomhedens	  
bundlinje.	  
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Det lærer du… 

Få	  frem6dens	  kompetencer	  –	  nu!	  

EUer	  endt	  kursus	  vil	  du	  have	  lært	  om	  
forandringsledelse	  i	  både	  teori	  og	  praksis.	  	  
	  
Du	  vil	  også	  have	  opnået	  et	  360-‐graders	  overblik	  
over	  nyeste	  viden	  og	  tendenser	  indenfor	  CSR	  ver.	  
2.0.	  	  
	  
Og	  du	  vil	  have	  fået	  og	  afprøvet	  værktøjer	  Bl	  at	  
analysere,	  planlægge	  og	  gennemføre	  en	  helstøbt	  
CSR-‐indsats,	  der	  understøSer	  en	  virksomheds	  
udviklings-‐	  og	  forretningsmål	  gennem:	  
	  
•  BæredygBge	  forretningsmodeller	  og	  	  

CSR-‐strategier	  
	  
•  Organisering	  og	  medarbejderinvolvering	  
	  
•  Shared	  value	  partnerskaber,	  grønne	  indkøb	  og	  

ansvarlig	  leverandørstyring	  ver	  2.0	  	  
	  
•  Ekstern	  og	  intern	  CSR-‐kommunikaBon	  og	  

autenBsk	  branding	  

Se	  flere	  detaljer	  	  
om	  kursusprogrammet	  på	  	  

	  
www.sustainablebusinesschangemanager.dk	  
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Modul	  1	  (uge	  1)	  
Clear	  Purpose	  

BæredygBge	  forretnings-‐	  	  
modeller	  &	  -‐strategier	  

Modul	  2	  (uge	  2)	  
Corporate	  Engagement	  
BæredygBghed	  i	  hjertet	  	  

af	  organisaBonen	  

Modul	  3	  (uge	  3)	  
Collabora-ve	  Co-‐crea-on	  

	  

Shared	  value	  	  
partnerskaber	  

Modul	  4	  (uge	  4)	  
Clear	  Communica-on	  

BæredygBg	  kommunikaBon	  
&	  branding	  

Modul	  5	  (uge	  5)	  
PuBng	  it	  all	  together	  
Den	  bæredygBge	  

forretningsudviklingsplan	  

Modul	  6	  (uge	  6)	  
Harves-ng	  key	  	  
learnings	  &	  skills	  

Eksamen	  

Undervisningsmodulerne 

Modultemaerne	  er	  baseret	  på	  research	  af	  best	  prac-ce	  cases	  fra	  virksomheder	  verden	  over	  i	  forbindelse	  med	  udgivelsen	  af	  	  
Tania	  Ellis’	  bog	  The	  New	  Pioneers,	  som	  i	  2010	  kom	  på	  Cambridges	  Top	  40	  over	  verdens	  bedste	  bøger	  om	  bæredyg-g	  business.	  



Hvem står bag? 

Om	  
underviserne	  
inkl.	  KEA	  

	  
Kurset	  Sustainable	  Business	  Change	  Manager	  udbydes	  af	  TANIA	  ELLIS	  -‐	  The	  
Social	  Business	  Company®	  i	  samarbejde	  med	  Københavns	  Erhvervsakademi,	  
KEA.	  	  
	  
KEA	  udbyder	  praksisreSede	  videregående	  uddannelser	  på	  
erhvervsakademiniveau	  og	  professionsbachelorniveau,	  og	  har	  ca.	  4200	  
fuldBdsstuderende	  og	  4800	  studerende	  på	  eUeruddannelse.	  	  
	  
TANIA	  ELLIS	  -‐	  The	  Social	  Business	  Company®	  er	  én	  af	  Skandinaviens	  førende	  
trendformidlings-‐	  og	  rådgivningsvirksomheder	  med	  speciale	  i	  koblingen	  
mellem	  CSR,	  forretningsudvikling	  og	  innovaBon.	  	  
	  
Over	  de	  sidste	  10	  år	  har	  virksomheden	  samarbejdet	  med	  en	  lang	  række	  af	  
Skandinaviens	  mest	  respekterede	  virksomheder	  og	  brands	  som	  fx	  VELUX,	  
Codan,	  ISS,	  Novo	  Nordisk,	  Coloplast	  og	  Miljømærkning	  Danmark	  samt	  med	  
undervisningsinsBtuBoner	  som	  KEA,	  Kaospiloterne,	  CBS	  og	  Aarhus	  
Universitet.	  
	  
www.kea.dk	  
www.thesocialbusinesscompany.com	  
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Underviserne 

Primære	  undervisere	  på	  Sustainable	  Business	  
Change	  Manager	  er	  de	  prisbelønnede	  og	  
internaBonalt	  anerkendte	  social	  business	  
eksperter	  Tania	  Ellis	  og	  Veronica	  D'Souza	  fra	  
The	  Social	  Business	  Company.	  	  
	  
Tilsammen	  trækker	  de	  på	  deres	  mangeårige	  
erfaring	  inden	  for	  kommunikaBon	  og	  
formidling,	  CSR	  og	  socialt	  entreprenørskab	  
samt	  virksomhedsledelse	  og	  	  
forretningsudvikling	  af	  både	  ambiBøse	  
mulBnaBonale	  brands	  og	  innovaBve	  
startups.	  	  
	  
Undervejs	  vil	  der	  desuden	  være	  
gæsteundervisning	  af	  andre	  virksomheds-‐
prakBkere	  og	  fagspecialister,	  så	  du	  får	  
levendegjort	  teorier	  og	  metodikker	  gennem	  
real-‐life	  cases,	  problemsBllinger	  og	  løsninger.	  

Veronica	  D'Souza	  er	  en	  erfaren	  
social	  entreprenør	  og	  co-‐founder	  af	  
den	  anerkendte	  sociale	  virksomhed	  
Ruby	  Cup,	  som	  har	  vundet	  adskillige	  
internaBonale	  priser.	  
	  
Hun	  har	  bl.a.	  en	  Master	  i	  
InternaBonal	  Business	  and	  PoliBcs	  
fra	  Copenhagen	  Business	  School	  
(CBS),	  og	  har	  Blknytning	  som	  
mentor	  og	  udvalgt	  social	  
entreprenør	  for	  anerkendte	  
organisaBoner	  som	  SOCAP,	  Ashoka	  
og	  Humanity	  in	  AcBon.	  
	  
Veronica	  er	  BlknySet	  The	  Social	  
Business	  Company	  som	  
specialrådgiver	  inden	  for	  formidling	  
og	  udvikling	  af	  bæredygBge	  
forretningsløsninger.	  
	  
www.ruby-‐cup.com	  

Tania	  Ellis	  er	  en	  internaBonalt	  
anerkendt	  og	  prisbelønnet	  social	  
business	  ekspert	  med	  speciale	  i	  
CSR,	  social	  innovaBon	  og	  socialt	  
entreprenørskab.	  
	  
Hun	  har	  en	  ExecuBve	  MBA,	  og	  24	  
års	  ledelseserfaring	  fra	  det	  private	  
erhvervsliv,	  herunder	  de	  sidste	  10	  
år	  som	  direktør,	  foredragsholder	  
og	  specialrådgiver	  i	  egen	  
virksomhed,	  The	  Social	  Business	  
Company.	  
	  
Tania	  er	  også	  forfaSer	  Bl	  den	  
internaBonalt	  anerkendte	  bog	  
'The	  New	  Pioneers	  '',	  som	  i	  2010	  
kom	  på	  Cambridge's	  Top	  40	  liste	  
over	  verdens	  bedste	  bøger	  om	  
bæredygBg	  business.	  	  
	  
www.taniaellis.com	  
www.thenewpioneers.biz	  
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Praktisk information 

Et	  meritgivende	  6-‐ugers	  kursus	  
	  
Kurset	  Sustainable	  Business	  Change	  Manager	  	  
bygger	  på	  akademifaget	  Forandringsledelse.	  	  
	  
Kurset	  har	  et	  omfang	  på	  10	  ECTS	  og	  er	  hentet	  fra	  
Akademiuddannelsen	  i	  Ledelse.	  
	  
Kurset	  udbydes	  på	  vegne	  af	  Københavns	  
Erhvervsakademi,	  KEA,	  under	  lov	  om	  Åben	  
Uddannelse,	  og	  der	  er	  tale	  om	  helBdsundervisning.	  
Kurset	  afsluSes	  med	  en	  eksamen.	  
	  
Kurset	  er	  også	  godkendt	  Bl	  6	  ugers	  selvvalgt	  
uddannelse	  for	  ledige.	  Det	  betyder,	  at	  kurset	  er	  
graBs	  for	  dig,	  hvis	  du	  er	  i	  din	  første	  eller	  anden	  
ledighedsperiode	  med	  ret	  Bl	  en	  6-‐ugers	  selvvalgt	  
uddannelse.	  
	  
Se	  flere	  detaljer	  om	  hvem	  der	  kan	  deltage	  på	  
www.sustainablebusinesschangemanager.dk	  
	  

Pris:	  22.344	  kr.*	  
	  

Varighed:	  Der	  vil	  være	  11	  kursusdage	  (kl.	  
9-‐15)	  +	  en	  eksamensdag	  fordelt	  over	  en	  
periode	  på	  6	  uger.	  Resten	  af	  Bden	  er	  
selvstudie,	  opgaveskrivning	  og	  
eksamensforberedelse.	  
	  

Form:	  Kurset	  er	  baseret	  på	  en	  kombinaBon	  
af	  undervisning,	  virksomhedsindlæg,	  case-‐
analyser	  og	  prakBske	  øvelser	  med	  en	  høj	  
grad	  af	  interakBon	  med	  og	  mellem	  
kursisterne.	  	  
	  

Eksamen:	  Består	  af	  en	  30	  min.	  mundtlig	  
prøve	  kombineret	  med	  en	  kort	  2-‐siders	  
skriUlig	  erhvervscase	  med	  konklusioner	  fra	  
kursets	  modulopgaver.	  Censur	  og	  
bedømmelse	  eUer	  7-‐trins	  skalaen.	  
	  

Startdatoer:	  Der	  anoldes	  kun	  2	  hold	  med	  
opstart	  1/9-‐2014	  og	  3/11-‐2014.	  
	  

Undervisningssted:	  København	  

www.sustainablebusinesschangemanager.dk	  

	  *	  Deltagelse	  er	  gra-s	  for	  dig,	  hvis	  du	  er	  ledig	  med	  ret	  -l	  6-‐ugers	  	  
	  	  	  	  selvvalgt	  uddannelse.	  Hvis	  du	  er	  ansat,	  kan	  din	  arbejdsgiver	  få	  	  
	  	  	  	  dækket	  din	  -d	  væk	  fra	  arbejdet	  med	  SVU-‐støVe.	  Mere	  på	  hjemmesiden.	  



Kontakt & tilmelding 

Kun	  2	  hold	  i	  2014!	  
	  

Vi	  anolder	  kun	  2	  hold	  i	  Sustainable	  Business	  
Change	  Manager,	  så	  der	  er	  riU	  om	  pladserne.	  Så	  
kontakt	  os	  for	  at	  forhåndsreservere	  en	  plads	  nu,	  

hvis	  du	  overvejer	  at	  tage	  kurset.	  	  
	  

For	  at	  forhåndsreservere	  eller	  Blmelde	  dig	  kurset,	  
skal	  du	  blot	  udfylde	  dine	  kontaktoplysninger	  via	  
www.sustainablebusinesschangemanager.dk/

Blmelding	  
	  

Så	  kontakter	  vi	  dig	  med	  svar	  på	  om	  der	  er	  plads	  Bl	  
dig,	  besvarer	  de	  spørgsmål	  du	  måSe	  have	  -‐	  og	  
hjælper	  dig	  med	  alt	  det	  prakBske,	  så	  du	  kommer	  

rigBgt	  i	  gang	  med	  forløbet.	  
	  

Du	  er	  naturligvis	  også	  velkommen	  Bl	  at	  kontakte	  os	  
direkte	  med	  de	  spørgsmål	  du	  måSe	  have.	  	  

	  
	  
	  
	  

Har	  du	  spørgsmål?	  
	  
For	  mere	  informaBon,	  forhåndsreservaBon	  eller	  
Blmelding	  Bl	  Sustainable	  Business	  Change	  
Manager,	  er	  du	  velkommen	  Bl	  at	  kontakte	  os.	  	  
	  
Spørg	  eUer	  vores	  specialrådgiver	  Veronica	  
D'Souza.	  
	  
TANIA	  ELLIS	  -‐	  The	  Social	  Business	  Company®	  
Larsbjørnsstræde	  13	  
1454	  København	  K	  
	  
Kontor:	  32142295	  
Mail:	  info@thesocialbusinesscompany.com	  
www.thesocialbusinesscompany.com	  	  

Tilmeld	  dig	  i	  dag	  !	  

www.sustainablebusinesschangemanager.dk	  
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