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bedrifter i NCE Raufoss.
Påmeldingsfristen er 19. juni så meld deg
på om du har mulighet.

Prosjektlederens hjørne
Våren er gått og sommeren nærmer seg
forhåpentligvis med solfylte dager og
ferie. Om noen får litt tid til overs når
tempoet i industrien går over i sommermodus, kommer her en liten oversikt over
nettsider hvor man kan lære seg mer om
vårt industrimiljø (i tillegg til de
respektive bedriftenes hjemmesider,
selvsagt):
www.nceraufoss.no
www.total-gruppen.no
www.raufossindustripark.no, husk på å
"like" industriparken på Facebook.
Med ønske om en deilig sommer
Emma Østerbø
Prosjektleder NCE Raufoss Kvinnearena
Synliggjøringsrapport fra NCE Raufoss
NCE Raufoss har på oppdrag fra
Innovasjon Norge, sammenstilt en rapport
for å synliggjøre resultater så langt i NCEprogrammet. NCE Raufoss-bedriftene
omsetter for til sammen over 7 milliarder
NOK og er en del av en global verdikjede
som omsetter for ca. 130 milliarder NOK.
Nettverksprosjektet har fått mye positiv
tilbakemelding og alle er enig i at faglig
styrke er viktig for at klyngen skal
utvikles videre i fellesskap. Rapporten
legges ut på websiden og i tillegg vil en
brosjyre med de viktigste resultatene bli
trykket opp før sommeren, hold utkikk
etter den!
Velkommen på
Kvinnearenaarrangement
Den 22. juni arrangerer vi årets første
kvinnearenasamling som har "nye
utfordringer" som tema. Vibeke
Henriksveen som tidligere jobbet i
industriparken, nå daglig leder på CC
forteller oss om de nye utfordringer hun
har sagt ja til i løpet av sin karriere. I
tillegg kommer kvinner fra vårt nettverk
og forteller om sine opplevelser med å
bytte jobb internt eller på tvers av

I tillegg er det viktig at dere allerede nå
setter av ettermiddagen den 19.
september 2012. I forbindelse med
Forskningsdagene, arrangerer NCE
Raufoss kvinnearena tidenes kuleste
seminar på HiG sammen med HiG,
Næringsrådet og Næringshagene på Kapp
og Dokka. "Gjør kunnskap til business" er
temaet og vi har invitert en av Norges
absolutt kuleste damer, Anne Grethe
Solberg sammen med en av Sveriges mest
kjente bloggere, Isabella Löwengrip for å
fortelle om hvordan de har omsatt sin
kunnskap til big business. Den lokale
gründeren Anne Marthe Dahl Zetterwald
er konferansier. Vi lover utmerkede
goodie bags og mye kunnskap til alle
fremmøtte.
Nyhetsbrevsprofilen
Vera Flatebø er dette nyhetsbrevets
profil. Hun er utdannet maskiningeniør
fra HiG med noe tilleggsutdannelse. Vera
har gått veien om rakettmotorutvikling på
Nammo og maskinbygging hos IDT
Engineering før hun landet som
avdelingsleder i Hydro Aluminium
Profiler. Avdelingen består av 22 ansatte,
og sørger for ekstruderingsverktøy til de 3
pressene på HAP Raufoss. Vera sitter også
i styret i TotAl-gruppen og synes det har
vært spennende å få jobbe med
forskjellige fagområder. Som mor til 2
aktive jenter er fritida i disse dager fylt
opp med fotballturneringer, turnstevner
og korpsmusikk. Vera passer på å ønske
alle en god sommer hvor lyse kvelder og
god mat kan nytes med venner og familie!

