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Prosjektlederen i permisjon
Lederen i prosjektgruppen for NCE
Raufoss Kvinnearena, Emma Østerbø, er
for tiden hjemme i
svangerskapspermisjon. Vi gratulerer så
mye med familieforøkelsen! I Emmas
fravær blir arbeidsoppgavene i prosjektet
fordelt mellom de andre medlemmene av
prosjektgruppa.
Spørreundersøkelse 2009
Det ble gjennomført en
spørreundersøkelse i kvinnenettverket
hos de medlemmene som er registrert
med mailadresse hos oss. Vi ønsker å
takke alle som tok seg tid til å svare. Av
157 utsendte invitasjoner, var det 81 som
svarte. Mange av de som svarte ønsket at
Kvinnearena skulle fokusere på:
Nettverksbygging, mentorordninger,
motivasjon, økt selvtillitt, økt kunnskap
og innsikt i industriparken, kurs og
rekruttering av kvinner i industrien.
Sillongenkonferansen
"Rekruttering av fremtidens
medarbeidere" ved Margrethe Skattum.
Hun tok for seg hva nyutdannede tenker
og ønsker av en arbeidsplass; "ungdom
velger ikke en jobb – de velger en
identitet"! Økt fokus på likestilling i
bedriftene vil bidra til at de blir sett på
som mer moderne og attraktive som
arbeidsgivere - også blant de dyktigste
mannlige medarbeiderne. Dermed vil man
sikre at bedriften blir mer innovativ og
lønnsom. Per 01.01.2009 hadde NCE
bedriftene 14% kvinnelige ansatte, 21% på
mellom-ledernivå og 15% på
toppledernivå. Dette forteller at NCE
bedriftene har en utfordring med å
rekruttere nok kvinner inn til bedriftene
sine, og at man her må ha en bevisst
holdning til hvordan man markedsfører
bedriften. Bruk av gode kvinnelige
rollemodeller ute blant elever og
studenter kan påvirke mange unge
kvinners valg av yrkesretning.
Skattum poengterte tilslutt betydningen
av å tenke mangfold overalt i bedriftene
og hvordan dette påvirker bedriftens

innovasjonsgrad, lønnsomhet og sosiale
forhold.
NCE Kvinnearena
Vi kommer til å fortsette å arrangere
Kvinnearena-samlinger 2 ganger i året. Vi
håper mange møter opp på disse
samlingene! Dette halvåret planlegger vi
en frokostsamling i mai/juni hvor du bl.a.
kan lære mer om NCE Raufoss prosjektet,
hva det er og hensikten med det.
Nyskapning og innovasjon
NCE Kvinnefokus har hatt to vellykkede
samlinger innenfor temaet nyskapning og
innovasjon, ledet av Ådne Midtlien fra
Gjøvik Kunnskapspark. Første samling var
workshop med idèdugnad som ble avholdt
den 29. oktober i fjor. Kreativiteten
under seminaret var stor, og de 5 beste
idéene ble stemt fram i fellesskap av
deltagerne. En oppfølgende samling
nummer to ble avholdt 2. mars i år. På
dette seminaret ble de 5 beste idéene
presentert for en jury som ga
tilbakemelding på bla. innhold, markedspotensialet og gjennomførbarhet. I juryen
satt Anita Hager (INTEK), Kari-Anne Haug,
(VP Metall), Ragnar Sandmark
(Komposittsenteret) og Sebastian
Dransfeld (SRM). Spennende og
nyskapende idéer ble presentert, og
kanskje ser vi nye bedrifter bli etablert i
kjølvannet av seminaret. Det er planlagt
et 3. seminar i rekken, innenfor temaet
Gründervirksomhet, i løpet av våren
2010.
Styrekurs
Gjennom NCE Kvinnefokus arrangeres det
styrekurs: ”Styrearbeid i omstillingstider”
den 27. og 28. april 2010. Se
www.kvinnearena.no/hva-skjer for
program og påmelding.
For prosjektgruppen i NCE Raufoss
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