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Prosjektlederens hjørne
I vår har NCE Raufoss har tatt opp Hunton
Fiber
AS
som
nytt
medlem
i
industriklyngen, og vi teller nå totalt 21
medlemmer. I tillegg har vi spilt inn
rekrutteringsfilm og blitt kvalifisert for
Gold Label i Cluster Management
Excellence.
I prosjektgruppen for NCE Kvinnearena
har Idun Fridtun fra Mustad Longline og
Hanne Prytz fra Kongsberg Automotive
sluttet. Ny på laget er Linda NyquistEvenrud fra Kongsberg Automotive og Gro
Tollefsrud Fjeld fra Mustad Longline. Silje
Aschehoug tar over som prosjektleder av
NCE Kvinnearena etter Emma Østerbø
som skal starte som prosjektkoordinator
for hele NCE Raufoss prosjektet. Vi takker
Emma, Hanne og Idun for inspirasjon og
gode resultater, og ønsker Linda og Gro
velkommen til hyggelig samarbeid.
Ellers banker sommeren på døren, selv
om finværet så langt lar vente på seg.
Uansett er ferie å gjøre noe annet enn
det man gjør til daglig. Vi håper ferien
lader batteriene før høsten.
God sommer!
Hilsen Silje Helene Aschehoug
Prosjektleder NCE Raufoss Kvinnearena
Reklamefilm for rekruttering
Rekrutteringsfilmen til NCE Raufoss hadde
premiere på vår "filmfrokost" 15. mai. Vi
hadde verken sjampanje eller rød løper,
men satset stort på juice og rundstykker.
Filmen
viser
elementer fra
en arbeidsdag
fra ulike NCE
bedrifter, og vi
håper den skal
friste både kvinner og menn til å søke
jobb i bedriftene våre. Filmen har en
kvinnelig hovedrolle, noe vi håper skal
inspirere kvinner spesielt.
Gå inn på YouTube og ta en titt. Spre den
gjerne til alle du kjenner! Og bruk den
gjerne i bedriftspresentasjoner. Filmen er
til fri bruk for alle i NCE Raufoss.
http://www.youtube.com/watch?v=sEERI
QJkTiI

NCE Raufoss er kvalifisert for Gold Label
I juni ble NCE
Raufoss evaluert
og godkjent for
Gold
Label
i
Cluster Management Excellence av EU
organisasjonen for Cluster Management
Assessment. Gold Label er EU sin høyeste
rangering på klyngeledelse. NCE Raufoss
er nå en av 19 klynger i Europa som har
Gold Label (totalt 450 klynger). Blant
kravene som har blitt vurdert for
klyngegodkjenningen er:
- Sterk forankring og engasjement fra
medlemmene i klyngen.
- Profesjonell og erfaren ledelse.
- God finansieringsmodell.
- Være basert på strategi som er
utarbeidet
i
fellesskap
med
klyngemedlemmene.
Formell annonsering og pressemelding om
tildelingen vil skje i august. Vi gratulerer!
Kurs i nettverksbygging kommer til
høsten!
- Hva er nettverksbygging?
- Hvorfor drive nettverksbygging?
- Hva kjennetegner gode nettverk?
- Hvordan bygge et godt nettverk?
- Hvordan vedlikeholde nettverk?
Hold av 24. september! Mer info kommer.
Sommerprofiler

Anna Viktoria Rebne (t.v.) og Thea
Blikseth (t.h.) fra Lena har begge
sommerjobb
i
Sintef
Raufoss
Manufacturing (SRM). De jobber med å
transkribere intervjuer, dvs. lytte på
lydfiler og skrive inn på PC det som blir
sagt. De håper en sommerjobb her vil gi
dem innblikk i hvordan det er å jobbe i
industrien og hvilke muligheter som
finnes.
Begge er 16 år og skal begynne på Lena
videregående til høsten. Thea starter på
studiespesialisering og vurderer å studere

økonomi videre. Anna Viktoria begynner
på Design og Håndverk, men vurderer
også teknisk, allmennfaglig utdanning
(TAF), da hun ønsker en mer praktisk
tilnærming til videregående.
Vi håper Anna Viktoria og Thea får en
spennende sommer som gjør at de har
lyst til å komme tilbake hit i jobb etter
endt utdanning.
Tips oss gjerne om nyhetssaker fra din
bedrift som vi bør skrive om!

