Rekrytering och design
– två nyckelfaktorer för framgång

Hälsoteknikcentrum Halland
Hälsoteknikcentrum Halland och projektet GEIS* bjuder in till ett seminarium som kommer få dig
att tänka till kring hur du kan rekrytera personal och designa dina produkter och tjänster smartare
genom ett jämställdhets- och genusperspektiv.

Program 14 november
13.00 Kaffe
13.15 Fiskar du efter talang i hela dammen?
Vad har vita, medelålders män att tjäna på jämställdhet och mångfald? 		
Varför räcker inte faktakunskap och jämställdhetsplaner för att åstadkomma
förändring?
Fredrik Eklöf, Kichisaga Leadership AB, är en ledarskapskonsult
som väcker kunskap och engagemang för jämställdhet även hos vita,
medelålders män. Till sina mest spännande meriter räknar han att
ha utbildat människorättsadvokater i Sydafrika och att liggande i
fosterställning (pga diskbråck) framgångsrikt ha lett höga bankchefer under ett tredygnsinternat.
14.15 Design och Genus – hur vi formger våra produkter och
hur de formar oss
Tanken att vi kan se världen som uppdelad i manligt och kvinnligt blir till handgriplig verklighet inom design. Ibland som ett medvetet sätt att öka försäljningen, ibland av gammal vana eller på grund av för snäva perspektiv. Finns
det alternativa eller kompletterande förhållningssätt som
kan öppna upp för nya tankemönster och kreativa arbetsmetoder?
Karin Ehrnberger har en examen i Industridesign (MFA) från
Konstfack och doktorerar i design på Maskinkonstruktion, KTH

Välkommen!
*Genusperspektiv på inbyggda intelligenta system
Hälsoteknikcentrum Halland arbetar med behovsmotiverad
forskning och utveckling av produkter och tjänster inom hälsoteknikområdet. Projektet drivs av Högskolan i Halmstad och
finansieras av Region Halland och EU:s strukturfonder.

Att utgå från ett genusperspektiv
ifrågasätter gamla vanor och stimulerar till nytänkande. Är det vita,
medelålders män som är de mest
produktiva och intressanta medarbetarna för ditt företag eller din
organisation? Finns det pengar att
tjäna på jämställdhet och mångfald
bland personalstyrkan?
Design finns överallt omkring oss.
Kanske formger vi omedvetet våra
produkter för bara kvinnor eller
bara män? Kanske går vi miste om
en stor del av marknaden?
Välkomna till ett spännande och
inspirerande seminarium om genus och mångfald och kopplingen
till rekrytering och design.

Tid: 14 nov 2011, kl 13.00-15.00
Plats: Högskolan i Halmstad,
lokal meddelas senare.
Anmälan: Seminariet är kostnadsfritt. Anmäl dig på vår
hemsida www.hh.se/hch
eller via mejl:
emma.borjesson@hh.se

