Utbildningar i miljölogistik

Transporter av människor och gods
är nödvändiga för att samhället ska
fungera. Samtidigt medför de i
många fall en onödigt stor negativ
påverkan på miljön. Som köpare
eller säljare av transporter kan ni
minska miljöpåverkan, och därmed
öka
konkurrenskraften
för
er
verksamhet. TFK Miljölogistik har
erfarna miljö- och logistikexperter
om kan erbjuda skräddarsydda
utbildningar om sambanden mellan
miljö och logistik.
För miljöanpassade transportsystem
Ett framgångsrikt miljöarbete kan stärka en
organisations konkurrenskraft. Kraven
ökar på att produkter och tjänster ska
framställas med större hänsyn till miljön.
Transporter utgör ofta en stor del av
miljöpåverkan
från
ett
företags
verksamhet. TFK Miljölogistik kan erbjuda
skräddarsydda utbildningar för ert företag
om hur logistik, transporter och
miljöfrågor hänger ihop så att ni kan möta
kundens krav på miljöanpassning.
För både logistiker och miljöansvariga
TFK Miljölogistik samarbetar med ett
flertal organisationer nationellt och
internationellt. Vi medverkar i EU-projekt
och bedriver forskning finansierad av
bland annat Vinnova, Vägverket och
Banverket. Samarbete sker med såväl
näringslivet som statliga och kommunala
organisationer. Vi är även aktiva mot
högskolor och universitet. Vi medverkar
också i NTM, Nätverket för Transporter
och Miljön.

till en gedigen faktabank, till nytta för våra
kunder.
Så oavsett du arbetar med miljöfrågor och
vill veta mer om transportplanering och
logistik, eller om du är logistiker som vill
bredda kunskaperna inom miljöområdet, så
kan vi erbjuda en utbildning som passar.
Utbildningarnas omfång
Utbildningen läggs upp utifrån era behov.
Vi kan erbjuda utbildningsnivåer från
introduktionskurser
till
avancerade
program.
Vi
genomför
kortare
föreläsningar på ett par timmar upp till
kurser som löper över flera dagar och
tillfällen.
Välkommen med ert uppdrag!
Magnus
Blinge
är
produktansvarig
för
TFK:s utbildningar inom
miljö och logistik. Han är
chef
för
TFK
Miljölogistik i Göteborg.
För offert och mer
information är du välkommen att kontakta
Magnus:
Tel: 031- 772 51 65
E-post: magnus.blinge@tfk.se
Läs mer om vad TFK Miljölogistik kan
erbjuda på www.tfk.se

Detta ger oss en bred kontaktyta och en
inblick i många olika branscher som bidrar
TFK Miljölogistik
Vera Sandbergs Allé 8
412 96 Göteborg
Tel: 031-772 51 65
E-post: info@tfk.se
www.tfk.se

