Inbjudan:

MÅNGFALD,
NYCKEL TILL
TILLVÄXT
Vad händer när vi byter perspektiv, när vi
låter nya ögon titta på gamla utmaningar?
När allt vi tar för givet utmanas av människor
som inte är vana att ta saker för givet? Är det
här som möjligheter föds?
Vi tror det. Vi är till och med övertygade om
att när du räknar samman all den mångfald
av erfarenheter, talanger, nätverk, intressen
och tankebanor som du har i din organisation,
så utgör det grunden för din framtida tillväxt.
Därför bjuder vi nu in till en dag med mångfald och tillväxt i fokus.

Datum och tid
20 mars, Folkets Hus i Borlänge

Anmälan
Eventet är gratis, men din anmälan är
bindande. För att anmäla dig och ditt företag
gå in på: anmalan.borlange.se/mangfald

Vid frågor, kontakta:
Åsa Nylén
asa.nylen@borlange.se
070-618 55 52, 0243-74 611

Varmt välkommen!
ARRANGÖRER

GRATIS
KUNSKAP,
INSPIRATION
OCH MAT!
Program
10.00 Hej och välkomna!
Vi bjuder på kaffe och något att sätta tänderna i.
10.30 En viktig fråga för alla i Dalarna.
Ledande representanter från Falun och Borlänge
kommuner hälsar välkomna och berättar kort
om deras syn på mångfald och tillväxt.
10.45 Kompetens och arbetskraftsbehov.
Jan Sundqvist, analytiker från arbetsförmedlingen,
visar vilken potential som finns i regionen och ger
en ny bild av morgondagens arbetsmarknad.
12.00 Lunch och underhållning!
Vi står för lunch och föreställningen ”Churchill
var inte heller klok”, ett kort och medryckande
teaterstycke framfört av Östra teatern.
13.00 Mångfald, en nyckel till tillväxt.
Diversity Group, experter inom kartläggning och
utveckling av mångfald, bjuder på en föreläsning
där de presenterar starka argument för att rikare
mångfald höjer kompetens, kreativitet och nätverk
inom alla organisationer. De visar också hur du
med hjälp av rätt verktyg kan göra mångfald till
din främsta konkurrensfördel.
15.00 Interkulturell…om inte?
Helena Axelsson Fisk, utredare på Borlänge
kommun, vänder på perspektiven. Vilket val har
vi egentligen? Är det ens möjligt att i framtiden
inte vara interkulturell?
15.30 Framgångspanelen.
Johan Nestor, varuhuschef på IKEA i Borlänge,
Pär Larshans från Max hamburgare, Magnus
Johansson från svensk Markservice, Mara Maric,
konsult och egenföretagare och Dihn Tinh Dang
från Green Nail Studio, visar vilka möjligheter
som ett aktivt mångfaldsarbete kan resultera i.
16.00 Summering av dagen och de intryck som vi tar
med oss härifrån.

SAMARBETSPARTNERS

16.30 After Work.
Vi dukar upp en buffé, serverar underhållning
och lovar att fylla resten av eftermiddagen med
intressanta samtal.

