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OMSTÄLLNINGSKRAFT
FÖR HÅLLBARHET I SME
Kompetensutveckling för yrkesverksamma

KURSINFORMATION
Kursen, som ger 3 högskolepoäng, skapas runt 10 moduler som
tillsammans bildar en praktisk och relevant certifikatkurs.

Kursen syftar till att ge dig den förståelse och de färdigheter som behövs för
att kunna ställa om din organisation för att möta de hållbarhetsutmaningar
som finns. Genom inspirerande input och praktiska workshops kommer
du att få de kunskaper och verktyg som krävs för att genomföra långsiktiga
förändringar och driva din organisations hållbarhetsarbete.
Aktivt deltagande i de olika modulerna ger dig möjlighet att bli certifierad
som hållbarhetsledare samt chansen att bli certifierad Carbon Literate
genom Carbon Literacy Project. Deltagarna i kursen har också möjlighet
att ansöka om konsultationsstöd genom Region Jönköping.
Kursdatum

Kursen ges från oktober 2022 till mars 2023, med kursstart 5 oktober.
Modulerna hålls varannan onsdag eftermiddag kl.13-17 förutom modul 10
som hålls över en hel dag.
Behörighet

Tidigare akademiska studier krävs inte. För att deltaga i kursen krävs
gymnasiebehörighet och svenska 3 / B plus minst ett års relevant arbetslivserfarenhet. Sökande måste också bifoga ett brev från arbetsgivaren
som ger deltagaren mandat att arbeta med hållbarhetsrelaterade mål
inom organisationen.
Läs mer om kursen på: MMTC.se
Omställningskraft för hållbarhet i SMEs genomförs i samarbete mellan Media,
Management and Transformation Center och Region Jönköping. Kursen
samfinansieras av Jönköping International Business School och Region
Jönköpings län.

*Deltagare som genomgår denna modul och relaterade övningar får
ett ytterligare certifikat utfärdat av det brittiska baserade Carbon
Literacy Project. Utbildning i denna modul kan genomföras på
engelska.
Efter minst sex avslutade moduler, inklusive uppdrag, erhåller du ett
certifikat certifikat som hållbarhetsledare genom Jönköping International
Business School.

Är du intresserad av att delta i en eller flera av modulerna men inte kan
registrera dig för hela kursen? Inga problem! Kontakta kursansvarig
Philippa Berglund (philippajoy.berglund@ju.se) för mer informationen
om hur du kan vara med.

