Häng på och skapa framtidens hållbara arbetsplatser
Organisationer som arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald har visat sig såväl mer lönsamma som innovativa!
Det handlar om att olikheter skapar förutsättningar för nytänkande, kreativitet och utveckling. Det vetenskapliga
underlaget för hur identitet, genus och normer skapas i organisationer har de senaste åren exploderat. Samtidigt tas
denna kunskap inte alltid tillvara i arbetslivet. Behovet av att förstå sig på och utveckla hållbara värderingar och ett
inkluderande ledarskap är dock större än någonsin. Att arbeta för en mer inkluderande arbetsplats är helt enkelt en
smart investering!

Normingenjören bidrar till jämställdhet, mångfald och inkludering
En normingenjör arbetar med att kartlägga och bygga upp hållbara normer kring jämlikhet med specifikt fokus på
genus. Med utgångspunkt i era mål och affärsidé stödjer vi er i processen i att bli en mer inkluderande
arbetsplats där kreativitet, nytänkande och olikheter får utrymme.

Låt oss hjälpa er att bli
en mer inkluderande
organisation!

Så här kan det gå till att bli en mer inkluderande arbetsplats:
Nulägesanalys – som grund för arbetet görs en kartläggning av ert företags normer och värderingar, hos
medarbetare och ledning
Resultatåterföring med rekommendationer för er fortsatta process – hur har vi det och var ska vi?
Ta fram en actionplan för ert arbete framåt (kan också bli er jämställdhetsplan/ mångfaldsplan)
En plan för uppföljning
Under hand kan också work-shops, utbildningsinsatser och kompetensutveckling planeras in

Vi designar ett upplägg med utgångspunkt i just er organisations verksamhetsidé,
kundsegment och medarbetare. Vi bygger alltid vidare på det som redan fungerar bra i
verksamheten. Tillsammans skapar vi mer tillåtande arbetsplatser, starka varumärken och
hållbara affärsmodeller!

Behöver ni en normingenjör?
Kontakta: Monica Pärus
Mobil: 070-421 07 24
E-post:
parus@samhallsutveckling.nu
Aktiv Samhällsutveckling Dur AB
www.samhallsutveckling.nu

Konceptet med att utbilda certifierade
normingenjörer har tagits fram av Add
Gender. Läs mer: www.normingenjorerna.se

Monica Pärus – normingenjör
Som normingenjör vill jag bidra till att skapa en
inkluderande arbetsmiljö/organisation där
mångfald och olikheter ses som en tillgång och
är en naturlig del i vardagen.

Vår grundidé är att medverka till en human samhällsutveckling. Genom arbetssätt som
bygger på delaktighet och öppnar för nya lösningar når vi utveckling och hållbara
resultat! Vi är medlemmar i Mångfaldsföretagarna, en branschorganisation för
företagare som arbetar med mångfald, jämställdhet, jämlikhet och normer.
www.mangfaldforetagarna.se

