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Prosjektlederens
hjørne
Høsten er kommet til
Toten og det er på tide å
glemme sommeren, som
aldri helt kom, og se fram
til en spennende høst og vinter. NCE
Raufoss kvinnearena og kvinnefokus har
mange spennende aktiviteter å by på,
både for medlemmer, Innovasjon Norge,
studenter og andre som deler vårt
engasjement i arbeidet med å få flere
kvinner til industrien. Vi er stadig på jakt
etter nye engasjerte medlemmer som har
lyst å bidra i nettverkt. Akkurat nå søker
vi ett par kvinner fra Jern & Metallmiljøet som kan være med å bidra i
prosjektgruppen. Har du lyst? Eller
kjenner du noen som kan være aktuell?
Ta kontakt med prosjektledelsen for en
uforpliktende prat.
Emma Østerbø, SINTEF Raufoss
Manufacturing

Kvinnearena
Høstens store happening i
kvinnearenaregi vil bli holdt på
Vitensenteret Innlandet, den 19.
november. Sett av dagen allerede nå,
invitasjonen kommer ut om kort tid.
Vitensenteret kommer til å vise seg fra
sin beste side og vi får oppleve noe av alt
de har å by på. Å være rollemodeller er
en viktig oppgave for alle
kvinnearenadeltakere, på Vitensenteret
får vi både tips og råd om hvordan vi kan
bidra til det. Dagen vil også være viktig
for videre nettverksbygging for alle
kvinnearenadeltakere. Så meld deg på så
snart invitasjonen sendes ut!
Kvinnearena har innledet et samarbeid
med Raufoss videregående skole og TAFelevene. Målet er å tilby nettverk og
støtte til kvinnelige TAF-elever samt å
vise frem spennende jobber i industrien. I
første omgang vil NCE Raufoss
kvinnearena være tilstede på
Ungdomsskoledagene ved Raufoss
videregående skole senere i høst.
Kontaktperson for dette samarbeidet er
Ragnhild Waldemar på Nammo.

Kvinnearena vil også være til stede
sammen med Innovasjon Norge på en
internasjonal konferanse i Finland i
midten av oktober. NCE Raufoss
kvinnearena vil bli vist frem som et case i
forbindelse med en workshop der temaet
er Gender and Growth. Workshopen
holdes i samarbeid med svenske Vinnova
og vil fokusere på hvordan myndighetene
i de landene har satt likestilling i
arbeidslivet på agendaen.

Kvinnefokus
Kvinnefokus kommer i løpet av høsten til
å gjennomføre en samling i samarbeid
med Gjøvik kunnskapspark og
kvinnovasjon. Hold utkikk etter invitasjon
til denne happening som vil bli meget
spennende og interessant. I vår ble det
avholdt styrekurs i samarbeid med
Næringsrådet i Gjøvikregionen. Kurset
fikk svært gode tilbakemeldinger fra
deltagerne og vil høyst sannsynlig få en
fortsettelse neste år.

Ambassadører
Rett før sommerferien inviterte
prosjektgruppen en rekke menn i
nøkkelposisjoner i NCE Raufoss-bedriftene
til ambassadørlunsj for å få innspill og
synspunkter på prosjektet. Gjennom å
utnevne dem til kvinnearenaambassadører ønsker vi å vise at de er
viktige for oss. Dette er ikke kun et
kvinneprosjekt – det er et prosjekt som
skal komme alle i NCE bedriftene til
gode, både menn og kvinner. Sammen
kan vi gjøre NCE Raufoss bedre og mer
moderne. Kjenner du noen som hadde
passet som kvinnearenaambassadør? Ta
kontakt med prosjektledelsen.
Takk for oppmerksomheten!

