Ät lunch med Greg, Catja och Cecilia onsdagen 13 november
Kan ett personligt engagemang göra ett företag mer hållbart?
Möt tre välkända profiler från det skånska näringslivet, som berättar hur deras engagemang för
hållbarhetsfrågor bidragit till företagens CSR-arbete och skapat affärsnytta.
Moderator är Ulrika Hotopp, kommunikatör och skribent
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13 november
kl. 11:30 - 13:00
Rådmansgatan 9, Magistratskolan vid Triangeln
100 kr inkluderar enklare lunch med dryck och föredrag
http://simplesignup.se/event/33561

Greg Dingizian är uppvuxen i så skilda stadsdelar som Slottsstaden och Rosengård. Ett
faktum som han ser som mycket positivt. Han tycker att han har fått med sig det bästa av
två motpoler i livets bagage. I december 2012 köpte Victoria Park 867 lägenheter i 21
hyreshus i Herrgården av den illa beryktade norska hyresvärden Acta. Nu är situationen
på väg att förändras i bostadsområdet. Lyssna på Greg och hur han har satsat på ett
hållbart boende för sina hyresgäster.
Catja Appelros är i grunden civilingenjör. Efter 15 år på Ericsson och Sony Ericsson, bland
annat som produktchef, bestämde hon sig för att byta bana för att arbeta med
hållbarhetsfrågor. Nu är hon Head of Corporate Sustainability på E.ON i Norden, ett
energibolag med stort genomslag i samhället. Genom att kombinera affärsmässighet och
hållbarhet hoppas hon åstadkomma bestående förändring.
Cecilia Sjöholm, kommunikationschef vid Procordia, har varit i branscher med bistånd-,
miljö- och hälsoinriktning innan hon började på matföretaget - erfarenheter hon har stor
nytta av i Procordias CSR-arbete. Hon berättar om hur hon upplever att hennes eget
engagemang gör skillnad, och hur viktigt det är både med en företagsledning som
brinner för dessa frågor och att enskilda individer i organisationen bidrar med sitt
engagemang.

CSR Forum Sverige är ett nätverk för personer som arbetar med CSR-frågor inom privat, offentlig och ideell
sektor som vill träffa likasinnade för att utbyta kunskap och erfarenheter inom CSR-området.
CSR Forum Sverige startade 2010, drivs som en ideell förening och är politiskt och religiöst obunden.

Följ oss på Facebook eller läs mer om föreningen på http://csrforumsverige.wordpress.com/about/

