VI SÖKER FÖRETAG SOM VILL GÅ FÖRE OCH VISA
VÄGEN FÖR NÄRINGSLIVET I VÄRMLAND
Nu startar Karlstads universitet upp en av regionens viktigaste satsningar
för näringslivet. Målet är att fler företag i det värmländska näringslivet ska
utveckla sin förmåga att använda mångfald och jämställdhet som ett affärs
utvecklingsverktyg och inspirera andra företag att göra detsamma.
•
•
•
•

Är ni ett företag som är verksamma i Värmland?
Har ni mellan 15 och 250 anställda?
Vill ni utveckla er affärsverksamhet?
Vill ni verka för mångfald och socialt ansvarstagande?

DÅ ÄR DET ER VI SÖKER.
Vi söker just nu upp till 12 företag inom olika branscher och med olika affärs
utmaningar. Först till kvarn gäller. Genom att delta så får ni en unik möjlighet
att med hjälp av ett team av processledare och forskare öppna upp er verk
samhet för nya perspektiv och möjligheter. Det kan handla om företagets
innovationsförmåga, produktutveckling, rekrytering eller kundrelationer. Eller
något helt annat, det är era behov som styr. Ni bidrar med er tid, både led
ningens och anställdas. Er tid och ert engagemang är en förutsättning för en
lyckad process.
Under 2018 - 2019 kommer ni att regelbundet träffa projektteamet och övri
ga företag i projektet. Vi varvar större träffar med praktiska jobbinsatser och
kortare forskningsstudier, allt med fokus på mångfald och jämställdhet som
verktyg för affärsutveckling.
Projektet leds av Centrum för Genusforskning på Karlstads universitet med
stöd från Region Värmland och EUs regionala utvecklingsfond. Vi som jobbar
i projektteamet är Ulf Mellström, Nina Kask, Manuel Almberg Missner och
Anne-Charlott Callerstig m.fl.
Välkommen att kontakta oss för mer information eller intresseanmälan!
nina@upisdown.se

Med stöd av
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