
 

 

 

  

 

 

Aktuellt från Winnet Skåne 

 

 

 

 

Under våren har Winnet Skåne 

arbetat med projektansökningar och i 

maj fick vi det glädjande beskedet att 

organisationen beviljats medel för 

projektet Jämställdhetsverkstan 

från Myndigheten för ungdoms- och 

civilsamhällesfrågor, MUCF. 

 

Vi har även arrangerat två aktiviteter 

under Skåne Innovation Week, och 

medverkar med två seminarium 

under Mötesplats Skåne den 19 

augusti.   
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Winnet Skåne har som en av 19 organisationer beviljats medel för ett 

jämställdhetsprojekt från Myndigheten för ungdoms- och 

civilsamhällesfrågor, MUCF. Projektet Jämställdhetsverkstan ska samla 

aktörer från civilsamhällets organisationer i medskapande 

Jämställdhetsverkstäder, där deltagarna får: 

 Verktyg för praktiskt förändringsarbete  

 Kunskap om jämställdhetsintegrering  

 Coachning för vidareutveckling av jämställdhetsarbete  

Till projektet söker vi nu en projektledare/processledare, läs mer nedan!  

 

http://winnetskane.us11.list-manage.com/track/click?u=69f55ff54f1a514dca31489e8&id=b198d26b9b&e=b900fc3275
http://winnetskane.us11.list-manage1.com/track/click?u=69f55ff54f1a514dca31489e8&id=0934cfe62e&e=b900fc3275
http://winnetskane.us11.list-manage1.com/track/click?u=69f55ff54f1a514dca31489e8&id=0934cfe62e&e=b900fc3275


 

 

Winnet Skåne söker 

projektledare/processledare! 

 
Med anledning av det beviljade 
projektet Jämställdhetsverkstan 
söker vi en projekt-/processledare.   

I din roll som projektledare har du 
övergripande ansvar för projektet 
som helhet, det innebär att du är 
ansvarig för såväl verkstädernas 
genomförande och innehåll, som 
administration, rapportering, viss 
ekonomi och uppföljning. Vi lägger 
stor vikt vid att du har en god 
kunskap om olika 
jämställdhetsmetoder och hur de kan 
integreras i olika typer av 
verksamheter. 

Sista ansökningsdag är 30 juni 
och du hittar mer information här. 

 

 

 

Den 19 augusti är det dags igen! Region Skåne arrangerar Mötesplats 
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Skåne, som är en del av Skånes regionala utvecklingsstrategi. Winnet 

Skåne medverkar med två programpunkter. 

 

Vi arrangerar en paneldebatt med rubriken Så här gör vi Skåne till 

Sveriges mest jämställda region! och håller ett seminarium tillsammans 

med Region Skåne om Mångfaldskartläggning som metod för 

inkluderande tillväxt.  

 

 

 

Johanna Lundin kombinerade föreläsning med workshop, och berättade om resan med att höja 

genuskompetensen i näringslivet och om att bidra till ett jämställt innovationssystem. 

 

Winnet Skåne deltog med två frukostseminarier under Skåne Innovation 

Week. Den 31 maj arrangerade vi ett frukostseminarium om jämställdhet i 

kluster- och innovationsfrämjande miljöer med Johanna Lundin, 

jämställdhetsutvecklare Munktell Science Park. Den 1 juni var vi medarrangörer 

till ett frukostseminarium om jämställdhet, genus och social innovation.  
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Glöm inte att följa oss på sociala medier 

  

Blogg  
 

 

Facebook  
 

 

Hemsida  
 

 

 

 

 

Copyright © 2016 Winnet Skåne, All rights reserved. 

 

Här uppdaterar du din mailadress och här avregistrerar du dig från denna lista 

   

 

 

 

 

 

 

 

This email was sent to qlara@qlara.net  

why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences  

Winnet Skåne · Fjelievägen 5 · Lund 22736 · Sweden  

 

 
 

 

 

http://winnetskane.us11.list-manage.com/track/click?u=69f55ff54f1a514dca31489e8&id=6e8cbf77f4&e=b900fc3275
http://winnetskane.us11.list-manage.com/track/click?u=69f55ff54f1a514dca31489e8&id=21afada61b&e=b900fc3275
http://winnetskane.us11.list-manage.com/track/click?u=69f55ff54f1a514dca31489e8&id=ef450c077a&e=b900fc3275
http://winnetskane.us11.list-manage1.com/profile?u=69f55ff54f1a514dca31489e8&id=b6cb605d54&e=b900fc3275
http://winnetskane.us11.list-manage.com/unsubscribe?u=69f55ff54f1a514dca31489e8&id=b6cb605d54&e=b900fc3275&c=ff501df1bb
mailto:qlara@qlara.net
http://winnetskane.us11.list-manage.com/about?u=69f55ff54f1a514dca31489e8&id=b6cb605d54&e=b900fc3275&c=ff501df1bb
http://winnetskane.us11.list-manage.com/unsubscribe?u=69f55ff54f1a514dca31489e8&id=b6cb605d54&e=b900fc3275&c=ff501df1bb
http://winnetskane.us11.list-manage1.com/profile?u=69f55ff54f1a514dca31489e8&id=b6cb605d54&e=b900fc3275
http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=69f55ff54f1a514dca31489e8&afl=1
http://winnetskane.us11.list-manage.com/track/click?u=69f55ff54f1a514dca31489e8&id=c390c57491&e=b900fc3275

