Go Schneider Fenntarthatósági nap – november 16. 13:00
Szívügyed a fenntarthatóság, gazdasági területen képzeled el a karriered és nyitott vagy az innovációra?
Mit szólnál, ha azt mondanánk, hogy nálunk ezt a kettőt tökéletesen tudod majd ötvözni? A jövő szakembereit keressük,
most!Ha szeretnél bepillantani a Schneider Electric kulisszái mögé, ha szeretnél személyesen is megismerkedni vezető
szakembereinkkel, csatlakozz hozzánk november 16-án, kedden
a Budapesti Gazdasági Egyetem Aulájában
Interaktív előadásokkal, fenntartható ajándékcsomaggal és bemutató berendezésekkel is várunk. Témáink:
Fenntarthatóság kutatása és oktatása : Az előadás alatt betekintést nyerhettek a klímaváltozás és fenntarthatóság
alapjaiba, valamint tanulhattok arról, hogy milyen szerepe van az egyetemeknek egy tudatosabb és felelősebb
társadalom kialakításáért. Előadónk a BGE gyakorlati példáival mutatja ezt be, valamint szintén mesél az egyetem és a
különböző vállalatok közötti tervekről, együttműködésekről. (dr. Győri Zsuzsanna, BGE Menedzsment Tanszék, egyetemi docens, PhD)
Fenntarthatóság általánosan: Interaktív előadás, melyben olyan témákról lesz szó, mint a klímaváltozás,
karbonsemlegesség, társadalmi felelősségvállalás, karbonlábnyom, karbon kiegyenlítés vagy akár a „greenwashing”.
Példák a Schnedier Electric-nél. Hogyan lehet egy vállat egyszerre fenntartható és nyereséges? Érdekel, hogy milyenek
egy fenntarthatósági tanácsadó és elemző mindennapjai a világ legfenntarthatóbb vállalatánál, akkor tarts velünk!
(Csumán András SEE -ESS Fenntarthatósági csapat vezetője és Seres Vanda Fenntarthatósági tanácsadó)

Az EU fenntarthatósági politikájának alappillérei és a szén-dioxid kvóták rendszere: Tudod valójában mik is azok a
mélyreható folyamatok, melyek a bolygót hivatottak leszármazottainknak megóvni? Bemutatjuk, hogy miből is áll
valójában az EU klímavédelmi politikája, hogyan jöttek az egyes irányelvek létre, mik azok legnagyobb problémái és
lehetőségei (Fadgyas Bence SE- ESS Client Manager)
Energia piac és a megújuló energia beszerzése: 2021-ben soha nem látott energiapiaci válságnak lettünk szemtanúi.
Milyen tényezők vezettek ahhoz, hogy ekkora válsággal szembesülünk? Milyen piacról érdemes energiát vásárolni?
Hogyan befolyásolja a megújuló energia a piac alakulását? (Mancellari Ina SE – ESS Team Manager - Risk Management)
A Schneider Electric szakértőinek előadásából mindez kiderül! Gyere, regisztrálj!
Mindenki, aki regisztrál és részt vesz az előadásokon, vendégünk a november 25-i Zárórendezvényre!
Itt mindent bedobunk: top előadók, kiváló networking lehetőségek, Schneider Electric standok, a Dumaszínház Zöld
stand-upja, vonzó nyeremények (Tesla élményvezetés, próbainterjú, gyárlátogatás) és streetfood-büfé is vár a Larus
étteremben. Minden jelenlévő után 2000 Ft-tal támogatjuk az Unicefet és még egy egy fát is elültetünk!

Nézz bele Magyarósi Csaba videójába további infókért!
Üdvözlettel, a Go Schneider csapata
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