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WiTEC SWEDEN önskar alla en riktigt
skön och avkopplande sommar!

SMS Women och EUMentorSTEM

De två EU-projekt WiTEC SWEDEN för
närvarande aktivt medverkar i löper på, och
kan nu följas på respektive projekts
hemsida.

www.smswomen.eu
www.eumentorstem.eu

Mentorsplattformen
Alexandra Johansson och Julian
Sjödal vid Högskolan i Halmstad
har nu avslutat sitt studentarbete
att programmera en
mentorsplattform till WiTEC
SWEDEN.
På WiTEC Inspiration den 4 maj
redovisade de sin vision.
Alexandra och Julian redovisar.

Vi lämnar nu ett nytt uppdrag till studenter på programmet Digital design
http://gantrack.com/t/pm/1630249118186/
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och innovation vid Högskolan i Halmstad, att designa och implementera
plattformen.

Studentgrupperna redovisade
Den 31 maj hade studenterna vid Institutionen för strategisk
kommunikation på Campus Helsingborg redovisning av
vårens projektarbeten.
Fyra av grupperna har haft WiTEC SWEDEN som objekt för sina analyser
och redovisade intressanta strategier för hur vi kan vidareutveckla vår
kommunikation och profilering, såväl grafiskt som genom sociala medier.

Innovative Architecture
WiTEC SWEDENs projekt att
etablera en utbildning för en ny
yrkesroll, en processledare inom
branscherna bygg, fastighet och
gröna näringar, inspirerade en av
studentgrupperna från Institutionen
för strategisk kommunikation vid
Campus Helsingborg.

Magnus Hellberg, Max Persson, Josefin
Blomkvist och Samuel Darpö redovisar
sitt projekt Innovative Architecture.

Deras projektarbete blev en
kampanj för att skapa medvetenhet
och acceptans hos företag i dessa
branscher.

Anna Isaksson - ny
programchef för
jämställdhetsintegrering
Anna, som är ledamot i WiTEC SWEDENs
styrelse, är till vardags universitetslektor
vid Högskolan i Halmstad och har forskat
mycket om arbetsliv, organisation och
förändringsarbete utifrån ett genus- och
mångfaldsperspektiv.
Från den 1 juli blir hon den första programchefen för jämställdhetsintegrering vid Högskolan i Halmstad.
– Jag kommer att ha stor nytta av de såväl teoretiska som praktiska

http://gantrack.com/t/pm/1630249118186/
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kunskaperna och erfarenheterna som jag har från min forskning om
jämställdhetsarbete i organisationer, säger Anna. I olika
samverkansprojekt inom både kvinnodominerade och mansdominerade
sektorer har jag arbetat med jämställdhetsfrågor och normkritiskt
perspektiv. Läs mer här.

Vi gratulerar Anna till det nya uppdraget!

Bli medlem!
Vi är alltid glada att ta emot nya medlemmar i
WiTEC SWEDEN!
www.witec.se/medlemskap
Vet du någon som vill prenumerera på vårt nyhetsbrev? Eller någon
som missat att förnya prenumerationen efter vår nya GDPR-policy?
Anmälan kan göras via www.witec.se/nyhetsbrev

Läs nyhetsbrevet i PDF-format

WiTEC SWEDEN
- den självklara länken mellan näringsliv, akademin och de kvinnor som verkar
i branscher inom Science, Technology, Engineering, Mathematics (STEM)
- stödjer och synliggör främst kvinnliga innovatörer och entreprenörer

www.witec.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är medlem i WiTEC SWEDEN
eller prenumererar på vårt nyhetsbrev.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.
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