TIL VIRKSOMHEDER

Om Cabi
Cabi er et landsdækkende non-profit
videns-, konsulent- og netværkshus.
Vi arbejder for et socialt ansvarligt
arbejdsmarked, hvor mennesker og
virksomheder lykkes. Det gør vi ved at
stille brugbar viden og operationelle
værktøjer til rådighed for virkomheder
og kommuner, der ønsker at arbejde
aktivt med deres sociale ansvar.

Kontakt

Følg os!
Vi arbejder for et socialt ansvarligt
arbejdsmarked, hvor mennesker og
virksomheder lykkes.

Cabi
Åboulevarden 70, 3. sal, 8000 Aarhus C
Telefon: 8612 8855 | www.cabiweb.dk
Marianne lyngberg Nilsson
Telefon: 4113 7281
Mail: man@cabiweb.dk

Styrk bundlinjen med
FN’s Verdensmål
>> Kom i gang på 5 minutter med Cabis nye webguide

Arbejder din virksomhed
systematisk med Verdensmål 8?
- 45 % af danske virksomheder svarer ja*
Disse virksomheder står stærkere, når det kommer til at:
- tiltrække og motivere medarbejdere
- skille jer ud fra mængden
- få adgang til nye afsætningskanaler og kunder.
Vil du gerne have viden om, hvordan din virksomhed kan
komme i gang med FN’s Verdensmål 8?
Cabi har lavet en webguide, der gør det helt enkelt.
*Dansk Erhverv 2019. Medlemmer af Dansk Erhverv er blevet spurgt: Arbejder
din virksomhed med Verdensmål 8 som en del af jeres kerneforretning?

Bliv skarpere på jeres indsats og
styrk din virksomhed med Verdensmål 8
Med velvalgte og konkrete ambitioner på Verdensmål 8
vil I opleve et positivt bidrag til jeres kerneforretning til
gavn for både samfund og bundlinje ved at:
- være på forkant med kundernes krav og ønsker
- nedbringe sygefraværet
- tiltrække, beholde og udvikle medarbejdere med de
rette kompetencer.

Kom i gang på 5 minutter
- brug Cabis webguide
Du får trin-for-trin vejledning til at komme i gang med
FN’s Verdensmål 8. Guiden er bygget op, så du let får det
hurtige overblik og derefter kan gå i dybden med de enkelte
trin ved hjælp af konkrete værktøjer.
Start med en kop kaffe og gå derefter i gang - trin for trin.

Du finder guiden her:
www.cabiweb.dk/verdensmål-guide

FN’s Verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
Vi skal fremme vedvarende, inkluderende og bæredygtig økonomisk
vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde for alle.

