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Prosjektlederens hjørne
Vintersportens VM-sesong
er over, men VMsesongen for NCE Raufoss
har bare så vidt begynt.
Klyngen har lyst til å rykke
opp en divisjon i klyngesammenheng og
bli et GCE; Global Center of Expertise,
dvs. at vi er en viktig aktør i globale
verdikjeder. I tillegg etablerer Norsk
Titan seg på Raufoss, industriklyngen tar
initiativ til å etablere en internasjonal
skole i regionen og medlemsbedriftene
tar hjem storordre på storordre. Jeg har
en følelse av at det blir et særdeles
spennende år. Stay tuned!
Vi snakkes,
Emma Østerbø
Prosjektleder NCE Raufoss Kvinnearena og
NCE Raufoss kompetanse
Kvinnearena og kvinneforum blir
modellen
NCE Raufoss har planer om å starte opp
flere fora etter modellen som er brukt i
kvinnearena og kvinneforum. Det er altså
alle dere som har bidratt til å gjøre
kvinneforumet til en levende arena som
bidrar til at nettverksaktiviteter også blir
tilgjengelige for flere medarbeidere i NCE
Raufossbedriftene. Bra jobbet! Vi er
modellen!
God mediedekning i februar
Alle som har lest Oppland Arbeiderblad
har sett at NCE Raufoss har fått mye
oppmerksomhet i pressen den siste tiden.
Det er som kjent ikke helt enkelt å nå
igjennom mediebruset, spesielt ikke med
positive nyheter. Det er derfor gledelig at
både Sillongenkonferansen, Norsk Titanetableringen og planene om å etablere en
internasjonal skole har fått god dekning.
Dette er med på å få ut informasjon og
bygge omdømme for industrien i
regionen.
Reklamefilm for rekruttering
Selv om ikke Kon-Tiki nådde helt opp i
årets Oscar-utdeling har NCE Kvinnearena
latt seg inspirere – vi skal lage film!
Filmen, som er et ledd i den strategiske
satsningen på å styrke mangfoldet og
attraktiviteten i NCE Raufoss, har så langt
ikke kommet lengre enn til tegnebrettet.

Prosjektgruppen har vært på idédugnad
og er i dialog med flere produsenter. Med
forslag som å stå med spade og
gummistøvler i Hunnselva, til å spise sushi
i Shanghai, knyttes det stor spenning til
premieren en gang utpå våren. Filmprosjektet
trenger
skuespillere
og
innspillingssted (såkalt location på
filmspråket), så hvis noen ønsker å børste
støvet av gamle skuespillerferdigheter –
ta kontakt! Vi kan ikke garantere Oscar,
men kanskje en Gullfisk…
Nyhetsbrevsprofilen
Bodil Opheim Dale er
dette nyhetsbrevets
profil. Bodil, som er
utdannet siviløkonom
fra Norges Handelshøyskole, har på under
to år rukket å tilegne seg kompetanse og
erfaring fra tre ulike bedrifter – hun er
trainee i Trainee Innlandet. Bodil, som
kommer fra Gjøvik, startet i markedsavdelingen i Norsk Tipping før hun fant
veien til industrien og personalavdelingen
i Hapro.
Det å gå fra en statlig monopolbedrift til
en privat konkurranseutsatt bedrift var
strengt tatt en mye mindre overgang enn
jeg hadde forventet. Denne bevisstheten
rundt overførbarheten fra en bedrift til
en annen, tilsynelatende totalt forskjellig
bedrift, er absolutt en av mange
lærdommer jeg tar med meg videre.
forteller Bodil.
I disse dager er Bodil i sin siste modul hos
kredittavdelingen
i
Sparebanken
Hedmark, som også er medlem i NCE
Raufoss, og er i gang med å orientere seg
i arbeidsmarkedet. "Jeg trives godt som
tilbakeflyttet Gjøvikenser, og kunne
absolutt
tenke meg å ta med meg
erfaringene jeg har opparbeidet meg
gjennom traineeperioden inn i en jobb i
en av
Innlandets
industribedrifter"
avslutter Bodil.

