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i	forandringsledelse	og	CSR	ver.	2.0	
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Fra	velgørenhed	6l	forretning	
	
At	arbejde	med	samfundsansvar	er	mere	
end	blot	at	donere	penge	(l	en	hjælpe-
organisa(on	eller	at	sponsorere	den	lokale	
fodboldklub.	I	dag	er	samfundsansvar	blevet	
et	konkurrenceparameter	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	organisa(on.		
	
Derved	kommer	CSR	ikke	længere	(l	kun	at	
være	forbeholdt	en	særlig	afdeling	for	
samfundsansvar,	men	snarere	(l	at	berøre	
alle	funk(oner	i	en	virksomhed	lige	fra	HR,	
kommunika(on	og	markedsføring	(l	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	(l	
danske	virksomheder	på	
Erhvervsstyrelsens	
hjemmeside	
	
	
	
	
	

www.samfundsansvar.dk	
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CSR ver. 2.0 i praksis 
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Boost	din	CSR-faglighed	og	dit	CV	
-	Få	nyeste	CSR-viden	&	prak(ske	værktøjer	
	
Med	Sustainable	Business	Change	Manager	
får	du	både	viden	og	værktøjer,	der	
kvalificerer	dig	(l	at	forstå	og	(lreRelægge	
det	prak(ske	arbejde	med	at	kombinere	
forretning	med	samfundsansvar	på	tværs	af	
en	række	discipliner.	
	
Forløbet	giver	dig	en	enestående	mulighed	
for	at	få	en	kombina(on	af	både	teori	og	
prak(sk	anvendelig	CSR-viden	og	værktøjer,	
som	udover	at	opgradere	din	egen	faglighed	
og	CV	også	giver	dig	mulighed	for	at	
udarbejde	en	CSR-handlingsplan	for	din	
egen	virksomhed.	
	



Det lærer du… 

Få	frem6dens	kompetencer	–	nu!	

ETer	endt	forløb	vil	du	have	lært	om	koblingen	
mellem	samfundsansvar,	forretning	og	
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	(l	at	
analysere,	planlægge	og	gennemføre	en	helstøbt	
CSR-indsats,	der	understøRer	en	virksomheds	
udviklings-	og	forretningsmål	gennem:	
	
•  Bæredyg(ge	forretningsmodeller	og		

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

ansvarlig	leverandørstyring	vers.	2.0,	
kundeinvolvering	&	salg		

	
•  CSR	rapportering,	ekstern	og	intern	CSR-

kommunika(on	og	auten(sk	branding	

Se	flere	detaljer		
om	kursusprogrammet	på		
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www.sustainablebusinesschangemanager.dk	



Modul	1	(3	dage)	
Clear	Purpose	

Bæredyg(ge	forretnings-		
modeller	&	-strategier	

Modul	2	(3	dage)	
Corporate	Engagement	
Bæredyg(ghed	i	hjertet		

af	organisa(onen	

Modul	3	(3	dage)	
Collabora-ve	Co-crea-on	

	

Shared	value		
partnerskaber	i	værdikæden	

Modul	4	(3	dage)	
Clear	Communica-on	

Bæredyg(g	kommunika(on	
&	branding	

Modul	5	(1	dag)	
PuBng	it	all	together	
Den	bæredyg(ge	

forretningsudviklingsplan	

Modul	6	(1	dag)	
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 uddannelsen? 

Om	
underviserne	
inkl.	KEA	

	
Sustainable	Business	Change	Manager	udbydes	af	TANIA	ELLIS	-	The	
Social	Business	Company®,	én	af	Skandinaviens	førende	trend-
formidlings-	og	rådgivningsvirksomheder	med	speciale	i	koblingen	
mellem	CSR,	forretningsudvikling	og	innova(on.		
	
The	Social	Business	Company	arbejder	med	det	formål	at	inspirere		
og	hjælpe	virksomheder	med	at	nytænke	deres	forretning	med	
bæredyg(ge	løsninger,	der	skaber	både	samfundsværdi	og	
forretningsværdi.		
	
Over	de	sidste	12	år	har	virksomheden	samarbejdet	med	en	lang	række	
af	Skandinaviens	mest	respekterede	virksomheder	og	brands	med	
fokus	på	bl.a.	bæredyg(g	forretningsudvikling,	employer	branding,	
CSR-kommunika(on	og	corporate	social	innova(on.	
	
Kunder	inkluderer	blandt	andet	VELUX,	Codan,	ISS,	Novo	Nordisk,	
Coloplast,	DONG	Energy,	Middelfart	Sparekasse,	ALECTIA,	KAB,	Odense	
Kommune,	Københavns	Kommune,	Koopera(onen,	CARE,	KræTens	
Bekæmpelse,	Erhvervsstyrelsen,	Dansk	Industri	samt	undervisnings-
ins(tu(oner	som	KEA,	Kaospiloterne,	CBS	og	Aarhus	Universitet.	
	
www.thesocialbusinesscompany.com	
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Underviserne 

Tovholder	og	primær	underviser	på	
Sustainable	Business	Change	Manager	er	den	
prisbelønnede	og	interna(onalt	anerkendte	
CSR-ekspert	Tania	Ellis	samt	andre	
kompetente	undervisere	fra	The	Social	
Business	Company.		
	
Tilsammen	trækker	de	på	deres	mangeårige	
erfaring	inden	for	kommunika(on	og	
formidling,	CSR	og	socialt	entreprenørskab	
samt	virksomhedsledelse	og		forretnings-
udvikling	af	både	ambi(øse	mul(na(onale	
brands	og	innova(ve	startups.		
	
Undervejs	vil	der	desuden	være	gæste-
undervisning	af	andre	virksomhedsprak(kere	
og	fagspecialister,	så	du	får	levendegjort	
teorier	og	metodikker	gennem	real-life	cases,	
problems(llinger	og	løsninger.	Se	hjemmeside	
for	opdateret	oversigt	over	undervisere.	
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Eksempler	på	gæsteundervisere	på	(dligere	adoldte	kurser:	



Hvad siger andre? 

Hvem	tager	uddannelsen?	
	
Vores	(dligere	deltagere	har	forskellige	
erfaringer	med	at	arbejde	med	forretning	og	
samfundsansvar	-	lige	fra	kommercielle	
partnerskaber	med	NGO-sektoren	(l	socialt	
iværksæReri	og	CSR	i	den	kommercielle	
verden.	
		
Flere	af	dem	arbejder	allerede	som	CSR-
professionelle,	men	er	oTe	startet	i	helt	andre	
s(llinger	inden	for	eksempelvis	HR,	
kommunika(on,	miljø	og	kvalitet	eller	public	
affairs,	og	har	derfor	oTe	også	forskellig	
uddannelsesmæssig	baggrund.	
		
Se	flere	detaljer	om	hvem	der	kan	deltage	på	
www.sustainablebusinesschangemanager.dk	
	

	
Se	flere	udtalelser	på	www.sustainablebusinesschangemanager.dk/udtalelser		



Praktisk information 

Prak6sk	uddannelse	&	cer6ficering	
	
Sustainable	Business	Change	Manager	giver	
nyeste	viden	og	prak(ske	værktøjer	(l	ledere		
og	rådgivere,	som	ønsker	at	arbejde	med	
forretningsdrevet	CSR	og	forandringsledelse		
i	praksis.		
	
Uddannelsen	giver	dig	en	grundig	introduk(on		
(l	begreber	og	metodikker,	og	i	deltager-
interak(onen	lægger	vi	vægt	på	at	bringe	
deltagernes	forskellige	baggrunde	i	spil,	så		
alle	kan	få	et	udbyRe	af	at	være	med.	
	
Udover	at	opgradere	din	egen	faglighed	og	CV	
giver	uddannelsen	dig	også	mulighed	for	at	
udarbejde	en	CSR-handlingsplan	for	din	egen	
virksomhed.	
	
Forløbet	afsluRes	med	eksamen	og	cer(ficering	
med	diplom.	
	
Se	flere	detaljer	om	hvem	der	kan	deltage	på	
www.sustainablebusinesschangemanager.dk	
	

Pris:	44.995	kr.	ekskl.	moms*.	Deltager-
afgiTen	dækker	over	14	undervisningsdage	
inkl.	eksamen	samt	undervisningsmaterialer	
og	værktøjskasse.	Der	er	mulighed	for	
ratebetaling.	
	

Varighed:	14	kursusdage	(kl.	9-1530)	inkl.	
eksamensdag	fordelt	over	en	periode	på	5	
måneder	uger	(ca.	3	dages	undervisning	
månedligt).	Resten	af	(den	er	selvstudie,	
opgaveskrivning	og	eksamensforberedelse.	
	

Form:	Uddannelsen	er	baseret	på	en	
kombina(on	af	undervisning,	
virksomhedsindlæg,	case-analyser	og	
prak(ske	øvelser	med	en	høj	grad	af	
interak(on	med	og	mellem	deltagerne.		
	

Eksamen:	Består	af	30	min.	mundtlig	prøve	
kombineret	med	kort	2-siders	skriTlig	CSR-
handlingsplan,	der	inkluderer	opsummering	
af	konklusioner	fra	uddannelsens	modul-
opgaver.	Bestået	eksamen	honoreres	med	
cer(ficering	og	diplom.	
	

Startdatoer	&	undervisningssted:		
Se	hjemmesiden.	

*	Kniber	det	med	økonomien?	Så	kan	du	måske	ansøge	om	én	af	vores	Give	&	Grow	pladser.		
			Se	mere	på	hjemmesiden	under	”Prak(sk	info”.	



Kontakt & tilmelding 

	
Kun	2	hold	årligt!	

	
Vi	adolder	kun	to	hold	årligt	i	Sustainable	Business	
Change	Manager,	så	der	er	riT	om	pladserne.	Vi	
anbefaler	derfor,	at	du	forhåndsreserverer	en	

plads	nu,	hvis	du	overvejer	at	tage	uddannelsen.		
	

For	at	forhåndsreservere	(ikke-bindende)	eller	
(lmelde	dig	uddannelsen,	skal	du	blot	udfylde	dine	

kontaktoplysninger	via	
www.sustainablebusinesschangemanager.dk/

(lmelding	
	

Så	kontakter	vi	dig	med	svar	på	om	der	er	plads	(l	
dig,	besvarer	de	spørgsmål	du	måRe	have	-	og	
hjælper	dig	med	alt	det	prak(ske,	så	du	kommer	

rig(gt	i	gang	med	forløbet.	
	

Du	er	naturligvis	også	velkommen	(l	at	kontakte	os	
direkte	med	de	spørgsmål	du	måRe	have.		

	
	
	
	

Har	du	spørgsmål?	
	
For	mere	informa(on,	forhåndsreserva(on	eller	
(lmelding	(l	Sustainable	Business	Change	
Manager,	er	du	velkommen	(l	at	kontakte	os.		
	
TANIA	ELLIS	-	The	Social	Business	Company®	
Larsbjørnsstræde	13	
1454	København	K	
	
Telefon:	32142295	
Mail:	te@thesocialbusinesscompany.com	
www.thesocialbusinesscompany.com		

Tilmeld	dig	i	dag	!	
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