boost#2
Välkomna till

Nätverkets fokus är att stärka och utveckla kvinnliga ledare inom svensk krisberedskap.
Genom att etablera inflytelserika kontakter och partnerskap vill vi stötta kvinnor som redan är
ledare så att de får kraft att fortsätta, och inspirera kvinnor att ta steg framåt i karriären. Missa
inte Magmas andra karriärboost den 14 april 2016 i Stockholm. Träffen är kostnadsfri och vi
bjuder på lunch.
Plats: Någonstans i Stockholm beroende på hur många vi blir.
Anmälan: Senast 1 april 2016 till ida.texell@brandkaren-attunda.se. Ange om du har särskilda kostönskemål och om du vill följa
med på efterföljande restaurangbesök.

MEDVERKANDE

Mona Sahlin
Nationell samordnare
mot våldsbejakande
extremism

Seher Yilmaz
Ordförande
Rättviseförmedlingen

Ellen Landberg
Ledarskapsutvecklare
inom jämställdhet och
mångfald, Ledarna

Jens Andersson
Förbundsjurist och
Ledarskapsutvecklare,
Ledarna

Ida Texell,
Förbundsdirektör
Brandkåren Attunda

PROGRAM
12.00
13.00
13.30
14.00

 emensam lunch och mingel
G
Mona Sahlin om ledarskap i det offentliga rummet.
Seher Yilmaz, ordförande för Rättviseförmedlingen,
talar om kvinnliga förebilder.
Nätverksmingel // CV- och karriärtips.

14.45	
Ellen Landberg och Jens Andersson från Ledarna
på temat »bli framgångsrik genom att navigera i
organisationens informella förutsättningar«.
16.30	
Nätverksmingel // coachpar
17.00	
Avslutning och mingel
För er som vill fortsätta magmasnacket så går vi ut och
äter efteråt.

Ta med ditt CV för tips och feedback!
DET HÄR GÖR MAGMA
• Vi kopplar ihop kvinnliga ledare med utvecklande
möjligheter.
• Vi synliggör och stärker kvinnliga ledare i sina roller. Vi gör
varandra bra.
• Vi får kvinnliga ledare att ta nya kliv och tillsammans
utvecklar vi svensk räddningstjänst.
• Vi tror på att godhet föder godhet.
Varmt välkomna till en energifylld eftermiddag!

• Vi fokuserar på att göra skillnad på riktigt så att svensk
räddningstjänst blir mer inkluderande, effektiv och bättre
på att möta framtidens krav och samhällets förväntningar.
• Vi lyfter fram kvinnors namn så att ingen mer ska kunna
säga »jamen, det finns ju inga kvinnor« när höga poster
tillsätts.

