
    

SDG WORKSHOP
Ønsker I at blive konkrete i jeres arbejde med bære-
dygtighed i virksomheden? På en workshop vil I arbejde 
med forskellige værktøjer, der inspirerer til, hvordan 
SDG-dagsorden kan give nye forretningsmuligheder. 
I løbet af dagen vil I i fællesskab samle resultater til 
videre anvendelse i virksomheden.

• En tydelig og prioriteret plan for at styrke 
virksomhedens evne til at omdanne muligheder, 

• til bæredygtige kommericielle løsninger.

• Fælles erkendelse af forskellen på hvad der er 
”fremtidig retning” og hvad der er ”nutidens opgaver”.

• Klarhed over hvilke initiativer der er must-win-battles 
og hvilke der er nice-to-have.

• Teamet står bedre sammen fordi de i fællesskab har 
set og vurderet flere mulige fremtidsscenarier – også 
selvom de ikke nødvendigvis er enige om hvilke der  
er de bedste.

 
CERTIFICERING

FN’S 17 VERDENSMÅL 

HVORDAN KOMMER I I GANG?  

Shaping a World of Trust

BÆREDYGTIG UDVIKLING
Arbejder jeres virksomhed med de 17 Verdensmål inden 
for bæredygtig udvikling? Flere danske virksomheder 
integrerer verdensmål i strategien. FN’s 17 verdensmål 
sætter kursen for, hvordan verdens lande sammen kan 
tackle de største globale miljømæssige og menneskelige 
udfordringer og opnå en mere bæredygtig udvikling 
frem mod 2030. Danmark er blandt de bedste i verden 
til at implementere verdensmålene – men hvis alle mål 
skal nås i tide, må erhvervslivet gå forrest, og dét gør et 
stigende antal danske virksomheder.

1. Workshop
Identifiér virksomhedens potentiale for at 
arbejde med FN’s verdensmål - og samtidig 
styrke forretningen. 

2. Screening
Få en screening af virksomhedens 
aktiviteter vedrørende bæredygtighed i 
overensstemmelse med FN’s 17 verdensmål.

3. Certificering
Med en certificering får jeres virksomhed 
et 3-årigt certifikat, med årlige audits, over 
arbejdet med FN’s 17 verdensmål.

Varighed: 3-4 timer.

Styrk jeres
konkurrenceevne

med en certificering 
efter FN’s 17 

verdensmål



    

FOR MERE INFORMATION:
tomas.jorgensen@dk.bureauveritas.com
Telefon: 2684 4199
web: www.bureauveritas.dk/sdg

LÆS MERE 

DOKUMENTÉR JERES INDSATS 
MED EN CERTIFICERING

Med Bureau Veritas’ metode opnår I flere fordele ved 
at arbejde målrettet med FN’s 17 Verdensmål.

Med en certificering efter FNs 17 verdensmål vil I, 
som virksomhed, opnå følgende fordele: 

• Dokumenteret, systematisk og ambitiøs indsats

• Stærk positionering på markedet, tillid og troværdighed

• Konstruktivt samarbejde med jeres underleverandører

• Tiltrække, fastholde og motivere de dygtigste 
medarbejdere

• Rapport til virksomheden og anbefalinger til topledelsen

• Detaljerede målinger

• Mulighed for at få et certifikat til ekstern brug

Shaping a World of Trust

400.000+
KLIENTER

150.000+
CERTIFIKATER

50+
AKKREDITERINGER

75.000+
MEDARBEJDERE

Bureau Veritas Certification er anerkendt 
af mere end 50 nationale og internationale 
akkrediteringsorganer over hele verden.

Bureau Veritas’ certificeringsmærke er
et globalt anerkendt symbol, der viser din
organisations løbende engagement.

HVORFOR VÆLGE BUREAU VERTAS?

Vores auditorer har omfattende viden om 
specifikke brancher, lokale regler, markeder 
og sprog, der muliggør at levere løsninger 
tilpasset dine behov.

75.000 medarbejdere fordelt på 1.000 
kontorer og laboratorier i 140 lande,
som betjener 400.000 kunder.

På Bureau Veritas’ hjemmeside kan I læse 
mere om certificeringsgrundlag og kriterer ift. 
FN’s 17 verdensmål. Læs mere på 
www.bureauveritas.dk/sdg

SDG SCREENING 
Få en screening af virksomhedens aktiviteter vedrør-
ende bæredygtighed i overensstemmele med FN’s 17 
verdensmål. Med en screening og uvildig vurdering af 
arbejdet med verdensmålene, vil jeres virksomhed få 
svar på følgende: 

• Er vores indsats meningsfuld og tilstrækkelig?

• Opnår vi de resultater, vi gerne vil, og med rette fokus?

• Prioriterer vi verdensmål og vore aktiviteter mest 
hensigtsmæssigt?

• Kan indsatsen sammenlignes med andre?

• Er der risici i vores forretning?

• Er det muligt at få dokumentation på vores indsats?

• Kan vi dokumentere indsatsen med verdensmålene 

over for kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere?

• Hvor langt er vi fra en certificering? 

Varighed: 1-2 dage afhængigt af virksomhedens 
størrelse og kompleksitet. 

https://www.bureauveritas.dk/da/sdg

