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Prosjektlederns hjørne
Nå er det snart et år siden
ideen
om
et
eget
kvinnenettverk i regi av
NCE Raufoss ble unnfanget.
I løpet av det året har vi
etablert et forprosjekt,
søkt og fått tildelt oppstartsstøtte fra
Innovasjon Norge, og avholdt vår første
store nettverkssamling. Vi har også
etablert samarbeid med NCE Kongsberg,
og med Likestillingssenteret på Hamar, to
kontaktpartnere som forhåpentligvis kan
tilføre oss inspirasjon og gode ideer til
det videre arbeidet.
For året 2009 planlegger vi å gjennomføre
i alt fire samlinger: to samlinger gjennom
NCE kvinneareana og to samlinger i NCE
kvinnefokus. Vi håper du lar deg inspirere
til å delta.

Prosjektgruppe
I etterkant av den første NCE
kvinnearenasamlingen høsten 2008 ble
det etablert en prosjektgruppe med
medlemmer fra ulike NCE-bedrifter.
Denne gruppen har fått i oppgave å drive
prosjektet videre og består per i dag av:
- Ragnhild Waldemar, Nammo
- Margrethe Skattum, Plastal
- Ingjerd Synstelien, HAST
- Anita Hager, Intek Engineering AS
- Kari-Anne Haug, VP Metall
- Kari Broberg, Camilla Langeland,
Emma Østerbø og Silje H. Aschehoug,
Sintef Raufoss Manufacturing.

Silje Helene Aschehoug, Prosjektleder
Kvinnearena vs. Kvinnefokus
Har du problemer med å skille på de
forskjellige delene av NCE kvinnenettverk? Du er sikkert ikke alene. Her
kommer en kort oppsummering av kvinnearena og kvinnefokus.
NCE Raufoss kvinnearena: Bredt nettverk,
åpent for alle kvinner i NCE Raufoss, fra
operatør til adm. dir-nivå. Nettverkets
primære fokus er å skape en arena hvor
kvinner fra Raufossmiljøet møtes og
bygger nettverk. Arenasamlingene setter
fokus på inspirerende forelesninger og
interessante kvinner som har lykkes ved
hjelp av sitt nettverk.
NCE Raufoss kvinnefokus: Et smalere
nettverk for kvinner i NCE Raufoss som
har en ledende posisjon i dag eller som
har en ”leder i magen”, også faglige
ambisjoner kvalifiserer til deltakelse.
Nettverket har som formål og få frem
kvinnelige ledere og styrekandidater samt
å ta godt være på dem vi allerede har,
både i dag og i fremtiden.

Hjemmeside
Det finnes planer om å lage en
hjemmeside for NCE kvinnearena. Dette
vil
forenkle
kommunikasjonen
i
nettverket betraktelig.
Gode idéer mottas med takk!
Alle gode idéer og synspunkter på
hvordan vi kan forbedre NCE Raufoss og
NCE Raufoss Kvinnearena mottas med
stort takk. Ta kontakt på mail
(emma.osterbo@rtim.raufoss.com) eller
direkte neste gang vi møtes!

Hva skjer?
NCE Kvinnefokus arrangerer styrekurs i
samarbeid
med
Næringsrådet
i
Gjøvikregionen 4. og 12. Mars.
Neste NCE kvinnearenasamling er planlagt
til etter påske.

