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DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER
INVITERER TIL KONFERENCE OM VIGTIGHEDEN
AF SALG, FORRETNING OG ADMINISTRATION I
DEN GRØNNE OMSTILLING

KONFERENCE



Kom til DEG’s konference under overskriften Grøn
Business og bliv inspireret til tanke og handling.

Vi har hørt det før: Den grønne omstilling er også en omstilling af
arbejdsmarkedet. Ofte tænker vi på teknologisk udvikling, vindenergi
og solceller, når vi taler om den grønne dagsorden. Virkeligheden er
dog, at et hav af områder og jobfunktioner bliver påvirkede i takt
med udviklingen af den grønne omstilling. 

Med denne konference sætter vi grønt spot på det merkantile
område. Hvordan påvirkes fx indkøb, salg, logistik og administrative
funktioner af den grønne omstilling? Hvilke særlige
forretningsmæssige - business - kompetencer skal medarbejdere og
ledere besidde for at sikre, at den grønne omstilling bliver til
virkelighed?

De erhvervsrettede merkantile ungdomsuddannelser som hhx, eux
og eud er kendt for handling. Og den grønne omstilling kræver netop
handling. Så hvilke muligheder og potentialer ligger der gemt i
mødet mellem business og den grønne omstilling?

PROGRAM
29 .  •  SEPTEMBER •  2022

Velkomst
v. Jesper Nielsen, direktør,  Danske
Erhvervsskoler og -Gymnasier 
Input fra eleverne inddrages

Kl. 10.00 - 10.10

Danmark som handelsnation
og den grønne omstil l ing
v .  Brian Mikkelsen, direktør,  Dansk
Erhverv

Kl. 10.10 - 10.30

Ankomst og morgenbuffet Kl. 09.30 - 10.00



Doughnut modellen
v. Majbritt Skov, partner & 
cheføkonom, Deloitte

Kl. 10.30 - 11.00

Pause Kl. 11.00 - 11.30

Hvorfor den grønne omstil l ing har
brug for business og administration
V. Anja C. Jensen, formand HK

Kl. 11.30 - 11.50

Frokost Kl. 11.50 - 12.30

Forskningsperspektiver på 
grøn business
Leonie Schlüter,  ph.d. fra Aalborg Universitet 
præsenterer projektet GRØN

Jessica Aschemann-Witzel,  leder af MAPP, fortæller om
bæredygtighed i  undervisningen på BSS på Aarhus Universitet.
Inddrager forskningseksemplet PlantPro

CBS fortæller om deres arbejde med grøn business

Kl. 12.30 - 13.45

Pause Kl. 13.45 - 14.00

Hvad skal vi leve af i  fremtiden?
Virksomheder i  Paneldebat 

Hvis vi  ikke længere skal købe nyt og det bæredygtige er gået fra
at være et moralsk anliggende ti l  en absolut nødvendighed -
hvad skal vi  så leve af i  fremtiden?

Forretningsleder Stig Yding Sørensen fra Teknologisk Institut
facil iterer debatten og inddrager egne analyseresultater.

Kl. 14.00 - 15.00

Tak for i  dag Kl. 15.00


