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Prosjektlederens hjørne
Nytt år, nye muligheter. NCE Raufoss har
fått nye hjemmesider og NCE Raufoss
Kvinnearena har allerede bidratt med to
blogginnlegg på den nye NCE
Raufossbloggen. Har du noe du har lyst å
blogge om? Skriv et innlegg og send enten
til undertegnede eller Tove Løkken på
Raufoss fotballservice så sørger vi for å
legge det ut på websiden. Dette blir en
spennende blogg med mange
bidragsytere, så følg med på
www.nceraufoss.no. Nå drar vi i gang
Kvinnearena 2012, følg med på videre
informasjon om våre arrangementer
utover våren.
Med vennlig hilsen
Emma Østerbø
Prosjektleder NCE Raufoss Kvinnearena
Sillongenkonferansen 2012
Sillongenkonferansen er en av de viktigste
møteplassene for industrien i Innlandet.
Finansminister Sigbjørn Johnsen,
Forskningsrådets direktør Arvid Hallen,
Fylkesordfører Gro Lundby og Norsk
industris direktør Stein Lier-Hansen var
bland de inviterte talerne i år. Neste år
feirer Sillongenkonferansen tiårsjubileum.
La oss håpe at det blir året hvor vi får se
flere kvinner både på talerstolen og som
publikum på konferansen. Se mer fra
årets konferanse på www.nceraufoss.no.
Medlemsundersøkelse
NCE Raufoss Kvinnearena har gjennomført
en ny, web-basert medlemsundersøkelse i
begynnelsen av året, tusen takk til alle
som har bidratt til datainnsamling og
innspill til videre aktiviteter. Kvinnearena
har gode resultater å vise til så langt. At
kvinneandelen totalt i NCE Raufoss har
gått opp fra 15% til 22% er en god ting.
Men det er enda mer gledelig at mange
kvinner har tatt på seg styreverv (37%) og
byttet jobb til en stilling med større

ansvar (ca 50% av de som har svart på
undersøkelsen). Vi har også kartlagt hva
som skal til for at våre medlemmer
ønsker å ta et større lederansvar.
Fleksibilitet, overkommelig
arbeidsmengde, respekt, interessante
arbeidsoppgaver, annerkjennelse og
støtte fra (topp)ledelsen,
mestringsfølelse, faglig støtte samt
tilstrekkelige resurser og myndighet er
det som skal til for at NCE
Raufossbedriftene skal få flere kvinnelige
ledere om man legger denne
undersøkelsen til grunn.
Prosjektgruppen, som består av Hanne
Prytz (KA), Karianne Haug (VP Metall),
Idun Fridtun (Mustad longline), Ingjerd
Synstelien (Benteler), Kari Broberg
(SINTEF), Margrethe Skattum (Plastal),
Ragnhild Waldemar (Nammo) og Silje
Aschehoug (SINTEF) jobber videre for å få
til et spennende 2012 i NCE Raufoss
Kvinnearena og Kvinnefokus.
Nytt for i år, Nyhetsbrevsprofilen
I vårt nyhetsbrev ønsker vi å profilere
kvinner som jobber i NCE Raufossbedriftene. Først ut er Rita Strandbakken
fra Nammo Raufoss som jobber som
arbeidsleder innen mellom- og
grovkaliberet ammunisjon i bygning 70.
Rita har jobbet i industriparken siden
1997, og fikk i 2011 jobb som
arbeidsleder. Hun er den første kvinnelige
arbeidslederen i Nammo og en viktig
rollemodell for andre kvinnelige
operatører. Vi håper flere vil ta steget
oppi en mellomlederposisjon slik som
Rita!

