Nyhetsbrev nr. 1 - 2011
passe som rollemodell? Kom gjerne med
tips til oss! Ler mer om prosjektet på
www.rollemodell.no.

Prosjektlederens
hjørne
Det gleder meg stort at
mange av bedriftene i NCE Raufoss går så
det suser igjen. Det virker som de aller
fleste har kommet seg igjennom
finanskriser og nedturer med hevet hode
og mange har begynt å rekruttere nye
medarbeidere. Mitt ønske et at vi alle
bidrar til å minne bedriftene på at de har
forpliktet seg til å bidra til å øke
kvinneandelen i bedriftene. Det er mange
kompetente kvinner der ute! Har du fått
en ny kvinnelig kollega? Ta godt vare på
henne! Og ta henne med på neste
nettverkssamling.
Med vennlig hilsen
Emma Østerbø

Innovation & Gender
Både Trond Giske og Erna Solberg er nå
eiere av boken Innovation & Gender,
skrevet av Inger Danilda og finansiert av
Innovasjon Norge, Vinnova og
Tillväxtverket. NCE Raufoss Kvinnearena
er beskrevet som et case på side 66-68 i
boken. De prominente gjestene som fikk
boken i gave på Sillongenkonferansen fikk
klar beskjed av å begynne å lese på side
66 av dagens konferansier, Tore
Hagebakken. Dette var egentlig en ”sneak
peak” siden boken vil bli lansert i Brüssel
den 8. mars og på Raufoss senere i vår.

Rollemodeller fra NCE Raufoss
Den 18. januar gikk åpningen av ALFA i
Oppland av stabelen på Vitensenteret
Innlandet. Det var et meget vellykket
event som fikk mye omtale, både i media
og på flere konferanser og møtesteder i
etterkant. Av ca 25 rollemodeller i
Oppland kommer mer enn halvparten fra
NCE Raufoss-bedrifter. Det er ca 50/50
med kvinner og menn blant
rollemodellene. Tusen takk til alle
rollemodeller som hjelper oss å oppfylle
prosjektets mål om å stille opp som
rollemodeller i lokalmiljøet. Kjenner du
noen med realfaglig utdannelse som kan

Modernisering av billedspråk i NCE
Raufoss
Kvinnearena har i samarbeid med NCE
Raufoss og SINTEF Raufoss Manufacturing
engasjert fotograf Tom Hansen for å ta
moderne og freshe bilder av industrien.
Bildene skal brukes i annonser og
presentasjonsmateriell fremover som et
ledd i å modernisere NCE Raufoss og å
bygge en mer moderne image. Vi ønsker å
være en attraktiv arbeidsplass for dagens
og fremtidens medarbeidere, både
kvinner og menn. Takk til alle som har
bidratt med arbeidsjakker og andre
rekvisitter til fotograferingen!

