Välkommen till
karriärnätverket WIP,
Women IT Professionals!
Det här är IT-branschens mest spännande och exklusiva nätverk där du får knyta nya kontakter, lyssna till föreläsare som
utmanar dig som ledare, utbyta erfarenheter med likasinnade
personer på din nivå och prova nya teamövningar. Efter ett år
i WIP är du inspirerad, energifylld och stärkt i din yrkesroll –
detta får du när du blir medlem!
• 5 NÄTVERKSTRÄFFAR PER ÅR
Våra aktiva och roliga träffar är alltid på trevliga lokaler i
Stockholms innerstad.

”
”
”

Att vara med i WIP har gett
mig oerhört mycket mer än
vad jag kunde föreställa mig.
Det har varit mycket positivt
att vara med!
Jag tycker upplägget har varit
väldigt lagom i antal och inriktning. Ser fram emot ett år till!

•

ERFARENHETSUTBYTE
Varje träff har vi ett aktivt erfarenhetsutbyte med ditt personliga och exklusiva nätverk av kvinnor på samma nivå, där vi
går bordet runt och alla i gruppen delger sina utmaningar i
arbetet och hjälper varandra framåt. Allt för att du i framtiden
ska jobba bättre och smartare.

•

INSPIRERANDE GÄSTFÖRELÄSARE
En gäst vid varje tillfälle vidgar perspektiven, hjälper oss att
se in i framtiden och ger oss inspiration. Våra gäster kan
vara alltifrån Elaine Eksvärd, retorikkonsult och författare till
Elizabeth Gummesson, föreläsare och även hon författare.

•

TEAMÖVNINGAR
Vår coach och samtalsterapeut Eva Ekedahl tränar oss i
alltifrån aktivt lyssnande och svåra samtal till handlingsplaner och målbilder.

•

NÄTVERKANDE
Nätverkande är en grundbulten i träffarna med WIP - varje
eftermiddag rymmer flera olika sorters mingelstunder med
god fika. Vi avslutar våra träffar med en välsmakande middag eller drink på en trevlig restaurang.
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WIP räcker i ett helt år framåt – och du kan fortsätta år efter år. Det här är ett nätverk för livet!

Våra medlemmar 2014:
Annika Steffner, Chef infrastructure transformation, Capgemini
Anita Börjesson, IT-chef, Ledarna
Birgitta Dahlgren, Chef Delivery Management, Volvo IT
Camilla Arenhäll, Konsultchef, Evry consulting
Elisabeth Karlsson, Enhetschef systemenheten, Riksbank
Elisabeth Maxe, Chef P&T Private, If Skadeförsäkring
Eva Schreiber, Chef Solution Center Dynamics Ax, Lantmännen
Eva Stjernfelt, Chefscontroller, Skatteverket IT
Eva Thoresson, IT director, Volvo IT
Jeanette Thorell, IT-strateg, Connecta
Jenny Elmqvist, Försäljningschef, IDG
Jessica Ternander, Gruppchef, Folksam
Katrin Lindahl Wallin, Chef förvaltningsstyrning, Länsförsäkringar
Lovisa Ivarsson, Utvecklingschef, Eniro
Maria Björk, Chef project/application management, Lantmäteriet
Maria Johansson, Teamledare/senior konsult, Findwise
Maria Puusepp, Chef administration/finance, 3stepIT
Matilda Thulin, Konsultchef, Vitec
Sara Lidblom, Avdelningschef, Skandia
Stina Wahnström, Business Unit Manager, R2M
Susanne Wik, Swedbank Group Cards, Swedbank

Deltagarnas
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på WIP ligger
på hela 4.4!
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VILKA ÄR MED?
Nätverket består av max 22 kvinnliga chefer inom
IT-branschen eller med IT-yrken, alla med personaloch budgetansvar.

VAD KOSTAR DET?
Du betalar 25 000 kronor exkl. moms per år.
Du kan gå med i nätverket när du vill och är
alltid med i minst ett år.

VAD WIP TILLFÖR MIG SOM DELTAGARE:
•
•
•
•
•
•

Externt forum för nätverkande med jämlikar
Inspiration!
Möjlighet att under trevliga former bolla dina
utmaningar/tankar/idéer
Nya affärsrelationer
Kompetensutveckling för trygghet, säkerhet och
professionalitet i din yrkesroll
Nya tankar/erfarenheter om hur du gör ditt jobb
smartare och prioriterar bättre

VAD WIP TILLFÖR FÖRETAGET:
•
•
•
•
•
•

Kostnadseffektivt sätt att behålla och utveckla
kompetens
Motiverade medarbetare
Bidra till kvinnlig chefsförsörjning på företaget
Ökad produktivitet
Imageskapande
Extern inspiration

VILL DU VETA MER? Välkommen
att ringa eller skriva till oss!
Hillevi M Billinger, ansvarig projektledare
hillevi.billinger@idg.se
Women IT Professionals
IDG International Data Group
Besöksadress: Karlbergsvägen 77-81
106 78 Stockholm
08-453 60 00
wip@idg.se

WIP räcker i ett helt år framåt – och du kan fortsätta år efter år. Det här är ett nätverk för livet!

