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Prosjektlederens hjørne
NCE Raufoss Kvinnearena
og Kvinnefokus er nå godt i
gang med to gjennomførte
samlinger i Kvinnearena og
en i Kvinnefokus. Prosjektet har fått mye
oppmerksomhet fra Innovasjon Norge og
vi er selvsagt fornøyd med støtten og at
de synes vi gjør en viktig jobb.
Jeg fikk sjansen til å lede dette flotte
prosjektet siden tidligere prosjekleder
Silje Aschehoug begynte på sine PhDstudier i høst. Prosjektet er spennende og
konseptet er godt så jeg tar med glede
tak i prosjektlederoppgavene, mens Silje
gir sitt bidrag til å nå målet om høyere
kompetanse
blant
kvinnene
i
Raufossbedriftene.
Emma
Østerbø,
Manufacturing

SINTEF

Raufoss

Kvinnefokus
I løpet av to dager i mars gjennomførte
Kvinnefokus sin første samling. Det ble
holdt kurs i praktisk styrearbeid i
samarbeid
med
Næringsrådet
i
Gjøvikregionen, kursholder var Ola
Limoseth. Det var stor interesse for
kurset og 23 damer og 4 menn var
påmeldt.

Kvinnearena
22.
april
gikk
historiens
andre
Kvinnearenasamling av stabelen på Vestre
Toten Kulturhus. Gunn Ovesen, Adm Dir
for Innovasjon Norge var dagens
hovedtaler. Hun leverte et sprudlende,

inspirerende og
personlig
foredrag
om
sine valg opp
gjennom
karrieren.
De
nesten
70
tilhørerne lærte
om lederskap,
viktigheten av
venner, familie
og nettverk og
om å ha tro på seg selv og egne evner.
Even Mengshoel, Styreleder i Mjøsen
Skog, delte sine erfaringer fra kvinnesatsingen ”Push up” som har gitt gode
resultater i form av økt kvinneandel på
alle nivåer i Mjøsen Skog.
Dagen ble avsluttet med Sissel Solum,
kommunikasjonsdirektør på NAMMO, en
av de få kvinnene som sitter i
toppledelsen i en NCE Raufossbedrift.
Sissel delte sine erfaringer med oss som
hun har fått med seg på veien mot toppen
i den meget mannsdominerte forsvarsbransjen.
Prosjektgruppen takker alle foredragsholdere og tilhørere for en meget
underholdende og givende formiddag i
kulturhuset.
Hjemmeside
www.kvinnearena.no er en nyopprettet
webside
som
skal
forenkle
kommunikasjonen i nettverket samt å
gjøre nettverket tilgjengelig for alle som
ønsker å lese om oss eller å bli med oss
videre.
Hva skjer?
Nye
samlinger
i
NCE
Raufoss
Kvinnearena og Kvinnefokus planlegges
til høsten. Har du ønsker eller idéer om
temaer eller kurs så ta kontakt med
prosjektgruppen
via
hjemmesiden
www.kvinnearena.no.

