
women innovating 
professionals.

WIP

Med ett utpräglat fokus på ledarskapsutveckling och tech är WIP ett 
karriärnätverk för kvinnor som arbetar i ledande positioner och som vill 
rusta sitt ledarskap för framtiden. Oavsett vilken yrkesroll du har eller 
vilken bransch du är verksam inom är det avgörande att framtidssäkra 
ditt ledarskap med personlig utveckling och insikter inom tech.

Som WIP-medlem är du med i ett nytänkande nätverk där du får knyta 
nya kontakter, lyssna till föreläsare som inspirerar och utmanar dig som 
ledare och utbyta erfarenheter med andra personer i liknande positioner 
som dig. Efter ett år med i WIP är du inspirerad, energifylld och stärkt i 
din yrkesroll. 

5 nätverksträffar per år
Våra aktiva och roliga träffar hålls i centrala Stockholm. Vi prioriterar 
alltid hälsa och säkerhet och nu under covid-19 håller vi till i Randstads 
moderna och rymliga lokaler i Solna där vi kan hålla tryggt avstånd.

erfarenhetsutbyte
Med ditt personliga och exklusiva nätverk av kvinnor på samma nivå 
som du har vi ett aktivt erfarenhetsutbyte. Vi diskuterar både i helgrupp 
men jobbar även i mindre grupper med utvalda case. Här delar vi med 
oss av våra utmaningar och framgångar i arbetet och hjälper varandra 
framåt. Allt för att du i framtiden ska jobba bättre och smartare.

inspirerande föreläsare
Till de flesta av träffarna bjuder vi in en handplockad gäst som vidgar 
våra perspektiv, bjuder på framtidsspaning och ger oss inspiration inom 
olika områden med fokus på ledarskap, personlig utveckling, tech och 
trender. 

teamövningar
Vid flera av tillfällena anordnar vi workshops med fokus på övningar som 
utvecklar vårt ledarskap med allt från ex. svåra samtal, vårt personliga 
ledarskap, teamutveckling, framtidens ledarskap och trender inom tech.

nätverkande
Nätverkande är grundstenen i träffarna med WIP. Varje träff rymmer flera 
olika stunder för mingel och relationsbyggande. Träffarna avslutas med 
en välsmakande middag eller drink på en trevlig restaurang.

 

nätverket för  
dig som vill  
ligga i framkant 
inom ledarskap 
och tech

vad får jag  
som medlem  
i WIP?

1



20
21

-0
9-

0
6 

 v
er

si
on

 1.
1

Nätverket består av ca. 15 kvinnor per 
grupp i ledande positioner, alla med 
personal- och/eller budgetansvar.

CIO inom byggbranschen
Avdelningschef inom statlig organisation
Verksamhetschef inom finanssektorn
Head of ERP inom privat sektor
Verksamhetschef inom kommunen
Head of ISD inom banksektorn
Avdelningschef Region Stockholm
Chef inom konsultbranschen

Medlemskapet i WIP kostar 30 000 SEK  
exkl. moms per år. Du kan gå med i nätverket 
när du vill och är alltid med i minst ett år.

Ulrika Morell
coach & programchef
ulrika.morell@randstad.se

Women Innovating Professionals, Randstad
www.randstad.se/wip
wip@randstad.se

Katarina Bondesson
coach
katarina.bondesson@randstadrisesmart.se

• externt forum för nätverkande med jämlikar och chans att bygga nya affärsrelationer

• inspiration inom ledarskap, personlig utveckling, tech och innovation

• möjlighet att under trevliga former bolla dina utmaningar/tankar/idéer

• ledarskapsutveckling och kompetensutveckling för trygghet, säkerhet och 
professionalitet i din yrkesroll

• nya tankar/erfarenheter om hur du gör ditt jobb smartare och prioriterar bättre

• kostnadseffektivt sätt att behålla och utveckla kompetens

• motiverade medarbetare

• bidra till kvinnlig chefsförsörjning inom företaget

• ökad produktivitet

• imageskapande

• extern inspiration

vilka är med?

ett axplock 
av våra 
medlemmar

vad kostar 
medlemskapet?

vill du veta mer –
varmt välkommen 
att kontakta oss 
per mail eller 
telefon

vad tillför WIP mig som medlem?

vad tillför WIP min arbetsgivare?

Information om våra kommande träffar finner du på vår hemsida.


