.

Kvindelige ledere = balance = vækst
Mange kvinders ambitioner
ender på karrierernes
kirkegård. Hvad gør
forskellen mellem dem, der
har succes, og de der
vælger fra? Hør Benja Stig
Fagerland, Female Future

Hvordan kan man få flere kvindelige ledere?
Hvilken betydning har livsbalance for dit lederskab?
Hvilken betydning har work life balance for bundlinjen?
Hvilke værktøjer er nyttige?
nyttige

Temadag
madag der inspirerer
Det er essentielt, at du ved,
hvad du prioriterer og
vælger ud fra og kender
dine egne værdier. Hør
Rune Sørensen,
headhunter, som selv
arbejder med sin balance,
og har været med til at
sætte fokus på work life
balance i blandt andet HP.
Vi vil gerne have flere
kvinder i ledelsen. Men
hvordan og hvad er
udfordringerne. DONG
Energy fortæller på
baggrund af en intern
analyse om erfaringerne.
Mød Hanne Blume fra
DONG Energy i København
Der er mange myter og
fakta om kvinder, work life
balance og resultater. Helle
Rosdahl Lund, CBAF sætter
dagens scene på baggrund
af analyser

Få svar på dette og meget mere, når vi sætter kvinder,
karriere og Livsbalance på dagsorden den
27. januar i København, Dong Energy, Nesavej 1, 2920
Gentofte
29. januar i Århus,, EDB Gruppen,Dusager 4, 8200
Århus N.
Program
Fup eller fakta om Work life balance og kvinder
Helle Rosdahl Lund, Center for Balance
alance ml Arbejds-Familieliv
Find din balance og sæt turbo på din ledelse
Rune Sørensen, Headhunter, partner Flensby & Partners A/S
Kvinder, balance og resultater i DONG Energy
Hanne Blume, personaledirektør DONG Energy,
Energy Gentofte
Hemmeligheden bag kvinders succes
Benja Stig Fagerland,, i samarbejde med Vfactor a/s
a
Det hele menneske på en attraktiv arbejdsplads.
arbejdsplads Hvorfor så få
kvinder? Tina Bodin, personaledirektør EDB Gruppen,
Gruppen Århus
Praktiske informationer:
Pris kr. 575,00 + moms
Kr. 375,00 + moms medlemmer
emmer af CBAF ApS og Vfactor a/s
Tilmelding: Info@worklife-balance.dk www.cbaf.dk
Tilmelding er bindende.

Vil kvinder overhovedet i
ledelse? Hvilke udfordringer
kan der være, når man
sætter fokus på det hele
menneske og mulighed for
balance, og alligevel er der
flest mandlige ledere? Mød
Tina Bodin fra EDB Gruppen
i Århus

Tid: kl. 13.00 til 16.00
Arrangør: Center for Balance
alance mellem Arbejdsliv og Familieliv
i samarbejde med Vfactor a/s

Center for Balance mellem Arbejdsliv og Familieliv Strandvejen 329, 2980 Kokkedal, Telefon 70 40147360
www.cbaf.dk e-mail: info@worklife-balance.dk

