Fler och fler företag inser vikten av att jobba strategiskt med jämställdhet, mångfald och inkludering. Det är bra
för affärerna och för samhället. Det ger fördelar för både arbetsgivare och anställda. Kunder, samarbetspartner
och medarbetare ställer krav på och förutsätter att företag arbetar med hållbarhetsfrågor. Det är framtiden.

Häng på höstens workshopar och bli ett framtidens företag
Eskilstuna håller, precis som övriga Sverige, på att bli allt mer heterogent. Blandningen av människor i
arbetslivet är större någonsin och för många företag är mångfald numera också en nödvändighet för
att trygga den framtida kompetensförsörjningen. På dessa workshopar får du arbeta med dina dina
strategier för att bli ett framtidens företag.

2:a oktober - Jämställdhet är lönsamt
Organisationer som arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald har visat sig såväl mer lönsamma
som innovativa. Det bidrar också till minskad ohälsa och lägre personalomsättning. Men hur ser
sambanden ut och hur kommer du igång?

16:e oktober - Visa vad du står för
Hur vill du framstå som arbetsgivare och aktör i näringslivet? Genom samhällsengagemang och ett
aktivt värdegrundsarbete stärks ditt företags attraktivitet som arbetsgivare. Hur kan du använda
kommunikation som verktyg för att visa vad ditt företag står för?

6:e november - Schysst arbetsplats
Hur främjar du ett gott arbetsklimat med medarbetare som trivs och växer i sin roll? Hur kan du
arbeta för att förebygga trakasserier och vad gör du när det uppstår? Vilka är framgångsfaktorerna
för en inkluderande och schysst arbetsplats? Vi hjälper dig att hitta dina strategier framåt.

Frukost och gemensamt arbete
Workshoparna riktar sig till dig som är VD, HR-ansvarig, kommunikationsansvarig, hållbarhetstrateg
och andra funktioner med intresse för jämställdhet, mångfald och inkludering. Workshoparna
genomförs i en kombination av praktik, dialog och teori.
Plats:
Upplägg:

Eskilstuna
07.30
Frukost från Janelings serveras
08.00
Workshoptema
9.00-9.30
Tid för frågor, diskussion och nätverkande
Coronasäkrat: Vi är max 20 deltagare för att säkra kvalitet och avstånd.
Kostnad:
600 kronor per gång eller 1500 kronor för alla tre gånger, exklusive moms.
Köpt plats kan överlåtas till annan person. Betalning sker i samband med
anmälan.
Anmälan:
http://simplesignup.se/private_event/168951/6b303bafd2 Anmälan senast en
vecka innan respektive workshop
Frågor:
Skicka mejl till anna@vassabudskap.se

Om oss
Anna Arnerdal driver företaget Vassa budskap och arbetar med kommunikation som verktyg.
Monica Pärus driver företaget Mpowering People och utbildar i jämställdhet och mångfald.
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