
Utbildningen är för de organisationer som vill vara ett föredöme och
driva sitt arbete på ett hållbart sätt. 

I dagsläget finns många komplexa utmaningar som alla företag och
organisationer behöver förhålla sig till. Vi använder klimatkrisen som
ett tema i kursen eftersom det är ett högaktuellt ämne som berör
alla.

För att nå framgång behöver gamla tankebanor ersättas av nya.
Hållbarhetsarbete startar med ett mindset (förhållningssätt) som
bygger på medvetenhet, inre drivkrafter, bredare konsekvenstänk och
nytänkande.

Kursen är utformad som en process som ger deltagarna möjlighet
att både reflektera individuellt och diskutera i grupp för att komma
fram till nya insikter som är till hjälp i det fortsatta arbetet.  

Kursen består av en kursdag för utbildning, tre coachtillfällen per
deltagare och en halvdag för uppföljning. 

Vi kombinerar kurs med coachning eftersom vi är övertygade om att
lära genom att göra är vägen till framgång,

Kurs
Ett hållbart mindset
Vi på Pro Vision - kurser, coaching & visioner - är övertygade om att
arbetet med att skapa en bättre framtid börjar med ett hållbart
mindset. 

Läs mer och kontakta oss på www.pro-vision.nu



Monika Engman
kursansvarig, har 25 års erfarenhet inom samhälls-
byggnad både som utredare och projektledare. Under
åren har hon bland annat arbetat med miljötillstånd,
miljökonsekvensbeskrivningar,  klimatanpassning och
hållbarhetsarbete för företag,  

Monika håller även kurser, föreläsningar och workshops, är
civilingenjör och certifierad coach. 
Dessutom är hon författare till boken Goda Affärer som 
handlar om hållbart företagande. 

E-post: monika@pro-vision.nu

Anne Melin Skogsberg 
har 25 års erfarenhet av bygg-och fastighetsbranschen
som projektledare, chef och konsult. Anne har arbetat
både på beställar- och entreprenadsidan i stora miljö-
klassificerade projekt (Miljöbyggnad guld/silver, LEED
Platinum och BREEAM). 

Anne har specialiserat sig inom projekteringsledning och
rådgivning inom samverkansprojekt. Hon är civilingenjör
från KTH och certifierad coach, både för individer och
team. 

E-post:  anne@pro-vision.nu

Om oss

Läs mer och kontakta oss på www.pro-vision.nu

Pro Vision är ett samarbete mellan ME2U Consulting AB och Melin
Skogsberg Projekt AB. Under det gemensamma varumärket erbjuds
kurser, coaching och visionsarbete.


