Medlemmar i
!

ingår i ett spännande
nätverk i Sverige och
Europa
Vi är kopplingen mellan näringsliv, akademi
och de kvinnor som verkar i teknikintensiva
verksamheter. Vi inspirerar kvinnor att
studera och fortsätta utvecklas inom STEM
(Science, Technology, Engineering,
Mathematics). Vi stödjer och synliggör främst
kvinnors innovationer och morgondagens
entreprenörer.

Medlemskapets förmåner…

Företag och Organisationer får:

Vi hjälper dig vidga ditt/ert nätverk i
Sverige och Europa!

Tillgång till vårt nätverk med studenter
och yrkesverksamma kvinnor och ett
spännande nätverk i Sverige och Europa.
Ingå i vårt nätverk med universitet,
högskolor, yrkeshögskolor och andra
medlemsföretag.
Sprida information om era aktiviteter via
våra sociala medier samt hemsida.
Reducerad kostnad för anställda som
deltar i våra events och seminarier.

Studenter/Privatpersoner får:
Mentorskap; Vi vägleder studenter att
utveckla deras kunskap och erfarenhet
inom STEM och medverka i våra projekt.
Ingå i vårt nätverk med studerande och
yrkesverksamma kvinnor i Sverige och
Europa.
Tillgång till vårt nätverk med universitet,
högskolor och yrkeshögskolor , företag,
organisationer.
Synas på vår nyhetsbrev och sociala
medier.
Reducerad medlemsavgift om din
arbetsgivare är medlem hos oss, avgiftsfritt
deltagande i vårt årliga events WITEC
inspiration samt reducerad avgift vid
deltagande i våra övriga events och
seminarier.

Bli medlem och ansök via vår
hemsida! www.witec.se
Avgifter:
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