NU ÄR DET DAGS!

Att #taklivet in en
hållbar framtid.

BOKA ER COACHNING
TILL HÖSTEN

Cirkulär ekonomi
workshop på
Gränsöslott 25 nov

I höst har tio industriföretag i Kalmar län chansen att
bli coachade igenom verktyget som skapats genom
Klivet. Detta under ledning av två coacher. Det är först
till kvarn som gäller så fyll i avsiktsförklaringen
(bifogad nedan), välj alternativ coachning, signera, och
skicka tillbaka till oss innan 30/6. Därefter har fyra
företag chansen att använda verktyget på egen hand.
Alt # 1
Vi tar dem första kliven tillsammans med ert företag
veckorna 36-39 och vill gärna se det mötet inbokat innan
midsommar.
Kolla era kalendrar och hör av er för att säkra tiden som
passar er bäst. Efter att ni anmält er så återkopplar vi
med hur ni vill lägga upp dem 32 coachningstimmarna
inför hösten. Det är helt upp till er hur många timmar ni
vill nyttja!
Alt # 2
Vill ni hellre använda verktyget på egen hand så kan ni
boka in ett intro med Helena Tinnert under hösten
veckorna 36-39. I så fall väljer ni alternativ “på egen
hand” i avsiktsförklaringen, signera den och skicka
tillbaka till oss senast 30/6.
Oavsett alternativet ni väljer så har ni möjlighet att få
coachningen på plats hos IUC Kalmar eller så kommer vi
ut till er verksamhet.

DETTA HÄNDER I HÖST!
Senare i höst har ni flera tillfällen att mötas och
inspireras!
Den 9 september kommer Klivet vara på plats
under Kalmarsundsveckan, tillsammans med
föreläsare Malin Forsgren från 2050 som kommer
prata om "Hållbara business möjligheter".
22 september har vi digitalt seminarium med
TROSSA om Un Global Compact & 3 november
med CirEko om Cirkulär ekonomi.
25 november är ni välkomna på en workshop i
just cirkulär ekonomi med CirEko på Gränsöslott.
Detta blir utmärkta tillfällen för er alla att träffas
och dela med er av era erfarenheter med Klivet
eller varför inte hitta på sätt ni kan bli mer
cirkulära tillsammans?
Till workshoparna har vi endast ett antal plaser,
så anmäl er redan nu om ni vill säkra er plats på:
helena.tinnert@iuc-kalmar.se

Tänk på att det kan vara ett bra tillfälle att ta med era
medarbetare - som ett sätt att utvärdera sommaren
samt kompetensutveckla, eller varför inte som en del av
en teambuilding?

Kalmarsundsveckan
7-9 september

Malin Forsgren
Föreläser 9 sept
Kalmarsundsveckan
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25 november

