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Highlights i 2018 og forventninger til 2019 ved, Country Chief Executive, Jacob Færgemand

Vælg mellem: Modul 1 (A)  -  Modul 2 (A)  -  Modul 3 (A)  -  Modul 4 (A)  -  Modul 5 (A)

Foredrag med Mogens Lykketoft

Pause

Vælg mellem: Modul 1 (B)  -  Modul 2 (B)  -  Modul 3 (B)  -  Modul 4 (B)  -  Modul 5 (B)

PROGRAM & MODULER

Pause

Ved tilmelding skal du vælge ét modul før pausen (A) og ét modul efter pausen (B). 

Kl. 13:00 - 13:15 

Kl. 13:15 - 14:00

Kl. 14:00 - 14:30

Kl. 14:30 - 15:15

Kl. 15:15 - 15:30

Kl. 15:30 - 16:30 

Kl. 16:30 
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Modul 1.A + B: Falcks implementering af Business Quality Management i 32 lande
Falck har opgraderet sine forretningsaktiviteter i 32 lande til 2015-versionen af ISO 9001 og ISO 
14001, og er startet transitionen mod ISO 45001. I år 2017 havde Falck en omsætning på DKK 15,2 
mia., og virksomhedens ledelsessystem og servicekoncept spiller en afgørende rolle, når 37.000 
medarbejdere leverer en konsistent service i høj kvalitet. Den systematiske indsats for kvalitet, miljø 
og arbejdsmiljø skaber værdi for kunderne gennem effektiv drift og for medarbejderne gennem 
trygge arbejdsvilkår, og det er en central del af virksomhedens indsats for bæredygtighed. Få hele 
historien om hvordan den systematiske indsats strækker sig fra topledelsen og ud i alle grene af 
virksomheden.

- Mette Wejs Nistrup Bojsen, Global QHSE Director, Falck
- Introduktion ved Kim Hammersholt Hansen, Lead Auditor, Bureau Veritas Denmark

Modul 2.A + B: Hovedrengøring og beredskab mod korruption og bestikkelse
Siden det i sommeren 2015 kom frem, at tidligere topfolk fra it-virksomheden Atea har været 
involveret i en større sag om bestikkelse, har virksomheden iværksat en stor indsats for at få gjort 
op med al uetisk adfærd. Atea har taget skrappe midler i brug, med certificeringen efter den globale 
ISO 37001-standard om anti-bestikkelse. Hør mere om baggrunden for det omfattende compliance-
program, der skal sikre et beredskab mod bestikkelse, korruption og anden uetisk forretningsmæs-
sig adfærd. Få også indblik i, hvilken effekt indsatsen har fået for medarbejdernes kultur, selvfor-
ståelse og stolthed, og hvordan virksomheden er kommet videre.

- Malene Rhode Carstensen, Senior Vice President Finance/General Services, Atea A/S
- Palle Skaarup, Director, Compliance & Legal, Atea A/S
- Introduktion ved Stine Josefsen, CSR Product Manager, Bureau Veritas Denmark

Tak for idag og på gensyn!

Modul 5.A + B: Hydrogen som fremtidens brændstof?
Få indblik i hvorfor netop hydrogen er fremtidens energikilde, når Nel Hydrogen Fueling giver 
deres bud på, hvordan udfordringen med verdens stigende energiforbrug kan løses - på en ren 
og bæredygtig måde. Bliv opdateret på den nyeste teknologi og få svar på, hvornår du kører i din 
første bil drevet på hydrogen. Kan dette simple atom med bare én elektron og én proton, som udgør 
75% af hele universets masse, være svaret på fremtidens energimæssige udfordringer? 
Bliv klogere på udfordringer, risici og løsninger i dette energiladede indlæg.

- Ulrik Torp Svendsen, Product Management & BD Director, Nel Hydrogen Fueling 
- Introduktion ved Henrik Naabye, Technical Manager Industry, Bureau Veritas Denmark
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Modul 3.A + B: 2.000 arbejdsmiljørepræsentanter - ét system! 
REKS (Regionernes Kemikalie Samarbejde) er et samarbejde, hvor Regionerne deler viden om ke-
misk arbejdsmiljø. Den største aktivitet er drift af Regionernes fælles database, som er understøttet 
af Bureau Veritas med softwaren CHESS. Databasen indeholder arbejdspladsbrugsanvisninger
 (APB’er) med kemiske produkter, især til sygehuse. Andre aktiviteter er deling af viden om kemisk 
arbejdsmiljø og viden i forbindelse med indkøb til regionerne. På dette modul får du mere at vide 
om samarbejdet i Regionerne, og hvordan det at arbejde på tværs med deling af data i sidste ende 
gavner mere end 2.000 arbejdsmiljørepræsentanter, så medarbejderne kan have fokus på løsning 
af kerneopgaven. Måske bliver du inspireret til, hvordan din virksomhed kan drage nytte af datadel-
ing og deleøkonomi. 

- Marie Lilleris Nielsen, Arbejdsmiljøkonsulent, Region Nordjylland
- Introduktion ved Tomas Rigels-Jørgensen, Sales Manager, hos Bureau Veritas HSE

Modul 4.A + B: Danmarks første bæredygtige jeans der bærer Svanemærket
Det var en drøm, der gik i opfyldelse, da det danske fashionbrand Pieszak i 2017 kunne sende de 
første danske svanemærkede jeans på gaden. Den eftertragtede Svanemærkelicens gives kun til 
virksomheder, der i produktionen overholder de strengeste krav til både miljø- og sundhedsforhold 
under hele produktets rejse fra bomuldsmark til færdigt design. For at leve op til miljømærkets 
krav har Pieszak arbejdet intenst med kemikalieforbrug, fiberproduktion og spildevandsrensning. 
Hovedkvinden bag tiltaget om miljømærkning er CEO & Creative Director Henriette Pieszak, som 
har valgt at gå miljømærkningens vej, da der de senere år er kommet større fokus på bæredygtig 
mode, men også for at løfte dansk mode til et nyt, internationalt niveau inden for bæredygtighed og 
for at påtage sig et socialt ansvar. Hør hvilket udbytte Pieszak har haft af Svanemærket samt hvilke 
udfordringer de oplever inden for mode- og miljømærkning.

- Henriette Merrild Pieszak, CEO & Creative Director, Pieszak
- Introduktion ved Bente Hviid Nesting, Senior Chemical Engineer/adviser, Bureau Veritas HSE



MOGENS LYKKETOFT - FN’S VERDENSMÅL INDEFRA

I 2015-2016 var Mogens Lykketoft - som den første og eneste dan-
sker - formand for FN’s 70. generalforsamling, efter en livslang 
indsats i dansk politik som bl.a. folketingsmedlem, minister, 
formand for Socialdemokratiet, og formand for Folketinget. 

Perioden 2015-2016 var ganske enestående i FN, hvor Verdens-
målene om bæredygtig udvikling blev vedtaget, og klimaaftalen 
i Paris indgået. Kom med på første række, når Mogens Lykketoft 
fortæller om sin tid i New York, og de udfordringer verdenssam-
fundet står over for. Klimaforandringer, miljøkatastrofer, rystende 
fattigdom, ulighed, krige og terror kan ikke overkommes medmindre 
nationerne arbejder sammen og i den sammenhæng er FN uund-
værlig. Hør mere om tilblivelsen af FN´s 17. verdensmål, 
implementeringen og de foreløbige resultater.

PRAKTISK INFORMATION

DATO OG TID  /  3. januar 2019 kl. 13:00 - 16:30.

STED  /  Messe C, Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia.

PRIS  /  Gratis for kunder af Bureau Veritas.
              500,- kr. for personer der ikke er kunder hos Bureau Veritas. Anden deltager fra 
              samme virksomhed er gratis.                                                                                                                                

TILMELDING  /  Tilmeld på www.bureauveritas.nemtilmeld.dk/29/
                           Tilmelding til Kick Off Seminar skal ske senest. d. 3. december 2018. 
                           Klik og se dagens program her.

FROKOST / Fra kl. 11:00-13:00 kan der købes en lækker frokost i restaurant Panorama.

7731 1000
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NYHEDER I 2019  |  KICKSTART ÅRET HER
Kom på forkant med de seneste nyheder inden for kvalitet, miljø, arbejdsmiljø
og sikkerhed på Bureau Veritas Kick Off Seminar, hvor du i godt selskab kan 
sparke det nye år godt i gang.

https://bureauveritas.nemtilmeld.dk/29/
https://bureauveritas.lpages.co/kick-off-2019/

