Anmäl dig till
ecogoodsverige@gmail.com
senast den 15 februari 2019
(platserna är begränsade)

ECONOMY
FOR
THE COMMON GOOD
An economic model for the future

I samverkan med:

Vill du hjälpa företag att mäta
och öka sitt samhällsansvar?

Konsultutbildning –
ECG-bokslutet för företag
För andra gången i Sverige erbjuds konsultutbildning
inom ECG-bokslutet, ett holistiskt och nytänkande styroch redovisningssystem för hållbart företagande.

Vad är ECG?
ECG (economy for the common
good) är en snabbt växande internationell organisation som vill
se en värld där de organisationer
som skapar mest samhällsnytta
är de som är mest framgångsrika.
Aktörer som ställt sig bakom
ECGs vision är Frankfurt stad,
Valencia stad, Sparda Bank och
Vaude sports wear tillsammans
med tusentals till.

Vad är ECG-bokslutet?

Vad ger kursen?

Hur blir man certifierad?

Under kursen får du fördjupad
kunskap om vad ECG står för.
Bokslutet blir verktyget du
använder i förändringsarbetet
med företag som vill mäta sitt
nuläge och aktivt vill utvecklas i
en hållbar riktning.

ECG-bokslutet är ett handfast
verktyg som kompletterar företagets finansiella bokslut genom
att mäta hur stor samhällsnytta
som genereras utifrån sociala,
demokratiska och miljömässiga
värden. Det är ett effektfullt verktyg för verksamheters hållbarhetsarbete.

Efter utbildningen kan du
genomföra ett ECG-bokslut på
ditt eget eller någon annans
företag. När detta bokslut har
reviderats av en extern revisor
blir du certifierad ECG-konsult.

För: Dig som vill utbilda dig till ECG konsult (krav på god
förståelse för företagsutveckling, förslagsvis fyra års yrkeslivserfarenhet som konsult eller i ett företag)
Längd: 4 dagar
Kursledare: Nils Wittke M.A. och Emma Dalväg
När: 18 mars kl 9.00 – 21 mars kl 17.00
Språk: Engelska med möjlighet till frågor och stöd på svenska
Plats: Centralt i Jönköping
Pris: 12 500 ex moms. Kostnad för lunch tillkommer
Anmälan: Till ecogoodsverige@gmail.com senast
den 15 februari 2019

ECG SVERIGE
Ekonomi för det allmänna bästa
Epost: ecogoodsverige@gmail.com
Telefon: 0739 62 82 05 (Emma Dalväg)
www.facebook.com/groups/commongoodeconomy/
Läs mer på: https://www.ecogood.org/en/common-good-balance-sheet/
CSR SMÅLAND
Läs mer på: www.csrsmaland.se

