
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 tredje karriärboost den 31 oktober 2016 i Stockholm. Träffen är kostnadsfri 
och vi bjuder på eftermiddagsfika.

Plats:   Brandskyddsföreningen, Årstaängsvägen 21C, Liljeholmen, Stockholm
Anmälan:  Senast 25 oktober 2016 till cecilia.uneram@brandskyddsforeningen.se

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 
•  Vi tror på att godhet föder godhet.
•  Vi fokuserar på att göra skillnad på riktigt så att svensk räddningstjänst och krishantering 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.

Varmt välkomna till en energifylld eftermiddag!

Program 31 oktober

12.00  Drop In och Brandskyddsföreningen bjuder på wrap.
12.45  Ida Texell inleder och Lena Lind, VD, hälsar
  välkommen till Brandskyddsföreningen.
13.00  Våga se våga agera och våga ta arbetsmiljösamtalet! 
  Ha kunskap och öva innan det händer. Arbets- 
  miljökonsulten Päivi Havlund vet vad hon
  pratar om med sin gedigna chefserfarenhet från  
  bla ambulansverksamhet, räddningstjänst och SOS  
  Alarm. I ett unikt samarbete med learning4u
  delar hon med sig av sina erfarenheter varvat med  
  kunskapsteater. Se mer på www.learning4u.se och  
  www.ledningssytematik.se

Ulrika Sedell, ledarskaps-
utvecklare, föreläsare och 
medförfattare till ”Bortom 
glastaket.”

14.30  Nätverksmingel och eftermiddagsfika
15.00  Bortom glastaket. Endast 14% av alla vd:ar i Sverige  
  är kvinnor och bara 20% av Sveriges professorer.  
  Vad beror det på? I boken Bortom glastaket
  intervjuas 26 kvinnor på toppositioner om vad som  
  gynnat och hindrat dem i karriären. Trots helt skilda  
  bakgrunder fanns det en gemensam berättelse om  
  vilka färdigheter, relationer och kontexter som  
  gynnat dem. Ulrika Sedell ger oss en inspirerande  
  föreläsning om karriär, självledarskap och tips för att  
  få fler kvinnor förbi glastaket.
16.30  God news och eftersnack för den som vill.
17.00  Avslutning

Päivi Havlund Arbetsmiljö-
konsult med chefserfarenhet 
från bla ambulansverksam-
het, räddningstjänst och SOS 
Alarm.


