
MiL Institute

Neptuniplan 7
SE-211 18 MALMÖ
T +46 40 10 50 00

Waterfront
P.O. Box 190

SE-101 23 STOCKHOLM
T +46 8 406 63 30

www.milinstitute.se
E info@milinstitute.se

W4SG
W4SG (Women for Sustai-
nable Growth) är en ideell 
förening och ett nätverk för 
forskare och ledare inom aka-
demi, näringsliv och samhälle 
i Gulfregionen och i Skandi-
navien, anknutet till bland 
andra Lunds Universitet och 
Zayed University i Förenade 
Arabemiraten. 

W4SG syftar till att främja 
en hållbar livsstil och ett le-
darskap som bygger på del-
aktighet och engagemang. 
Särskilt fokus ligger på att 
stötta kvinnligt ledarskap 
och att stödja kontakt mel-
lan kvinnliga ledare i de två 
regionerna. 

DWE
DWE (Dubai Women Esta-
blishment) är en lagstadgad 
tillsynsmyndighet instiftad av 
Dubais regerande organ som 
syftar till att uppmuntra och 
understödja emiratiska kvin-
nors deltagande i arbetsliv 
och i samhälle. DWE’s mandat 
inkluderar omfattande forsk-
ning i syfte att identifiera och 
kvantifiera kvinnors position 
som arbetskraft i Dubai, samt 
att stödja initiativ som fo-
kuserar på kvinnors utveck-
lingsmöjligheter.  

MiL Institute 
MiL Institute är ett interna-
tionellt managementinstitut 
för värdebaserad och verk-
samhetskopplad utveckling 
av strategisk ledning och per-
sonligt ledarskap. Action Ref-
lection Learning® är vår lärfi-
losofi och vår kärnkompetens 
är att formge och genomföra 
förändringsprocesser och ut-
vecklingsprogram.

Samarbetspartners:

KOSTNAD
Kostnadsfritt för MiL Institutes medlems-
företag (www.milinstitute.se)

900 SEK, inkl. lunch, kaffe och material
– ex. moms 

OBS! Anmäler du dig innan 1 augusti
betalar du endast 500 SEK.

Öst möter Väst 
– workshop för kvinnliga chefer i Sverige 
och Förenade Arabemiraten

Dialog, kulturell förståelse och tillit är av-
görande för ett framgångsrikt ledarskap 
oavsett om man jobbar på den lokala eller 
globala marknaden. 

Därför bjuder vi in till en unik workshop 
på temat ”Globalt kvinnligt ledarskap”.

Tillsammans med 15 kvinnliga chefer från 
Förenade Arabemiraten – deltagare i Women 
Leadership Exchange Program – utforskar 
vi:
 
Vad innebär det att vara kvinna och chef idag 
– i Sverige och i Förenade Arabemiraten? 

Vilka utmaningar står vi inför och hur kan vi 
stötta och lära av varandra?

Utforska skillnader – upptäck likheter

Missa inte detta tillfälle att nyfiket utforska 
skillnader och likheter i vår vardag och lära 
mer om att leda i en global kontext.

Vi blir medvetna och lär om oss själva, om vår 
uppgift och vårt sammanhang när vi ställs in-
för det som är olikt oss. Vi finner gemenskap, 
handlingskraft och stöd när vi kan se det som 
förenar oss. Nya möjligheter uppstår när vi 
bygger broar som för samman makthavare, 
initiativtagare och förändringsagenter från 
olika världar. 

Erfarenhetsutbyte ger nya perspektiv 

Genom erfarenhetsutbyte och dialog får du 
nya perspektiv på det egna ledarskapet och 
inspiration kring vad som krävs för att bygga 
ett hållbart ledarskap för dig och din orga-
nisation. Det är också en unik möjlighet att 
komma i kontakt och bygga relationer med 
en exklusiv och inflytelserik grupp kvinnliga 
chefer från offentlig och privat sektor i För-
enade Arabemiraten.

Denna workshop är en del av en gemensam 
satsning av Women for Sustainable Growth, 
MiL Institute och Dubai Women Establish-
ment och syftar till att bygga stark gemen-
skap, nätverk och erfarenhetsutbyte mellan 
chefer i Sverige och Förenade Arabemiraten. 

Vi riktar oss särskilt till dig som arbetar som 
chef eller projektledare.

NÄR OCH VAR I MALMÖ
Fredagen den 30 augusti 2013, kl. 9-16 
Radisson Blu, Östergatan 10

INTRESSERAD
Kontakta Johanna Steen för anmälan 
eller frågor: tel. 040-10 50 04
eller johanna.steen@milinstitute.se


