
Du inviteres hermed til en inspirerende aften i samvær 
med virksomheder og jobcentre i Region Midtjylland.

En række virksomheder i Task Forces har arbejdet med 
det sociale ansvar - og erfaret - og skabt resultater.

De enkelte Task Forces har sat fokus på forskel-
lige udfordringer og målgrupper, og har derfor opsamlet 
forskellig viden inden for ”hvad virker/ hvad virker ikke”.

Til dette arrangement deler vi den viden med dig og 
modtager input og inspiration fra virksomhederne. 
På en levende og innovativ måde!

Så kom og vær med til at ændre på verden for udfor-
drede mennesker, samfundet, din virksomhed - og dig 
selv.

Med meningsfyldte hilsner
Rummelig imidt

Tirsdag d. 26. september 2017 kl. 17.00 - 20.00
Spisegaarden, Ny Skolegade 11, 8723 Løsning

Program for et vigtigt møde mellem dig og os andre:
Kl. 17.00 Ankomst
Kl. 17.05 Velkommen ved Anders K. Petersen, Erhvervsråd Hedensted.
Kl. 17.15 Hvad er vi her for som virksomhed? - ved Task Forcemedlem 
     Jesper Juel Jensen, Expoloading.
Kl. 17.30 Braindance mellem virksomhederne - udveksling af What did we do good?
Kl. 18.15 Let anretning - Stående taffel.
Kl. 18.45 Hvordan bringer det sociale ansvar din virksomhed ind i fremtiden?   
     Oplæg ved fremtidsforsker Jesper Bo Jensen
Kl. 19.30 Uddeling af Award til 
     - Den mest inkluderende virksomhed i Region Midtjylland.
     - Dagens bedste citat - hvem sagde hvad?
Kl. 19.50 Afrunding – Hvad er de næste skridt i din virksomhed?

”Megatrends - hvordan mon de 
påvirker måden vi driver virk-
somhed på - og hvad kommer 
det sociale ansvar til at betyde 
for din virksomheds fremtid?”
Fremtidsforsker 
Jesper Bo Jensen

Tilmeld dig nu - og senest den 22. september 2017 på linket her:
https://podio.com/webforms/18866427/1269843
Her kan du også indstille din egen eller en andens virksomhed til at være den 
mest inkluderende virksomhed i Region Midtjylland. 

Socialt ansvar 
- i din virksomhed?
Hvorfor nu det? 
- fra rummelighed til værdiskabelse - for alle!


