Bliv ’vækstvejleder i cirkulær økonomi’
Cirkulær økonomi er en ny erhvervsdagsorden med mange nye forretningsmuligheder for danske
virksomheder, som kan øge værdiskabelsen uden at øge brugen af materialer og råvarer til gavn for
både økonomi og miljø. Erhvervsstyrelsen og Miljøstyrelsen arbejder med at fremme cirkulær
økonomi i danske virksomheder, særligt de små og mellemstore virksomheder.
I et samarbejde med den internationale tænketank Ellen MacArthur Foundation udbyder
Erhvervsstyrelsen og Miljøstyrelsen i en ny ansøgningsrunde 8 pladser på et træningsforløb for
vækstvejledere i cirkulær økonomi.
Som vækstvejleder i cirkulær økonomi bliver du klædt på til at understøtte danske små og
mellemstore virksomheder (SMV’er) i at udvikle cirkulære forretningsmodeller af høj kvalitet.
Undervisningsforløbet består af
- et indledende 6-ugers interaktivt online-kursus i cirkulær økonomi februar/marts 2017 (en
ugentlig online undervisning af 1 time om aftenen plus ca. 4 timers forberedelse). Kurset
afholdes af Bradford University School of Management i samarbejde med Ellen MacArthur
Foundation
- 1-2 workshopdag(e) med træning i cirkulær økonomi af Ellen MacArthur Foundation,
Erhvervsstyrelsen og Miljøstyrelsen
- et vækstvejleder-kursus i april 2017 (tre ugentlige online undervisnings gange af 1-2 timers
varighed om aftenen plus forberedelse og orientering i materialet før kursusstart)

Dit udbytte af uddannelsen

Som vækstvejleder får du
o et introducerende træningsforløb ”Executive Education” i cirkulær økonomi1
o et praktisk-rettet træningsforløb i at blive vækstvejleder i cirkulær økonomi og en række
værktøjer, greb og materialer, som fremadrettet kan anvendes til vejledning af SMV’er i
udnyttelse af mulighederne ved cirkulære forretning og innovation
o medlemskab af et internationalt netværk af andre vækstvejledere og organisationer, som
arbejder med cirkulær økonomi
o særlig adgang i 2017 til Ellen MacArthur Foundations CE100 medlemsbibliotek med cases,
rapporter og kontakter
Bemærk at det meste af undervisningen og træningen vil foregå på engelsk.

Hvem kan få en plads?

For at komme i betragtning som cirkulær vækstvejleder stiller vi som krav:
o At du har din ansættelse i en del af det offentligt finansierede danske innovations- og
erhvervsfremmesystem og til dagligt arbejder med at vejlede SMV’er i forretningsudvikling.
o At du kan deltage i alle de tilknyttede kursusaktiviteter
1

Du kan læse mere om Executive Education uddannelsen på linket her

http://www.ellenmacarthurfoundation.org/programmes/education/courses/executive-education

Bemærk at det ikke er en forudsætning for at komme i betragtning, at du har eksisterende viden eller
erfaring med cirkulær økonomi el.lign.
Bemærk at din deltagelse i træningsforløbet er gratis, mens du selv må dække eventuelle
rejseomkostninger mv.

Hvordan ansøger du?

For at blive taget i betragtning til træningsforløbet, skal du inden ansøgningsfristen sende en e-mail til
groenomstilling@erst.dk, hvor du på maks. 2 A4-sider beskriver følgende tre kriterier for vores
udvælgelse af de 8 deltagere i forløbet:
1. Nuværende samarbejde med SMV’er

•

•
•

LEVERANCER OG RELATIONER: Hvordan arbejder du med SMV’er, og hvilken
vejledning leverer du til SMV’er gennem dit arbejde (fx strategi- og forretningsudvikling,
produktudvikling, kompetenceudvikling)
NETVÆRK: Hvilket netværk indgår du i/har ansvaret for, hvor SMV’er søger vejledning om
forretningsudvikling?
BRANCHER: Hvilke brancher tilhører de SMV’er, som du vejleder, primært?

2. Kompetencer og erfaring

•

KOMPETENCER OG ERFARING: Hvad er dine kompetencer inden for, og erfaring med,
forretningsudvikling, produktinnovation og design, value chain management, innovative
forretningsmodeller, ressourceeffektivitet, lean, miljøledelse, affaldshåndtering, andet?

3. Kvalitet og effekt af arbejdet som vækstvejleder i cirkulær økonomi

•
•
•

AKTIVITETER: Hvordan forestiller du dig, at din opnåede viden og træning som cirkulær
vækstvejleder kan komme SMV’er til gavn, efter at du har gennemført træningsforløbet?
MÅLGRUPPE: Hvem planlægger du at sprede din viden ud til og hvordan?
STØRRELSE PÅ MÅLGRUPPE: Hvor mange planlægger du at nå ud til?

Vedlæg desuden:
• Dit CV
• Oplysninger, der bekræfter din ansættelse i en del af det offentligt finansierede danske
innovations- og erhvervsfremmesystem og til dagligt arbejder med at vejlede SMV’er i
forretningsudvikling.

Ansøgningsfrist
•

Ansøgningsfrist er torsdag den 1. februar 2017 kl. 12.00.

Vi forbeholder os retten til at udvælge deltagerne ud fra hensyn til det samlede hold til
træningsforløbet, herunder fx hensyn til geografisk dækning.

