
Tema 
Innovasjon Norge, NHO, Barne- og likestillingsdepartementet og 
rådgivningsfirmaet Vipe inviterer på lansering av praksisen Inter-
nasjonalisering, rekruttering og mangfold 9. september 2008.

Frokostseminaret retter seg mot:

1) Internasjonale bedrifter som ønsker hevde seg i kampen om de 
beste hodene – uavhengig av kjønn

2) Personer med internasjonale ambisjoner 

Siden våren 2007 har Innovasjon Norge, Barne- og likestillings-
departementet, NHO og Vipe samarbeidet om prosjektet 
Internasjonal isering, rekruttering og mangfold. Prosjektet har 
hatt som mål å utvikle en god praksis for internasjonalt orienterte 
arbeidsgivere som ønsker tiltrekke seg talenter til et globalt arbeids-
marked, og for arbeidstakere som ønsker råd omkring internasjonal 
karriereplanlegging.  

Talere
Barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt vil holde et innlegg 
hvor lønnsomhetsperspektivet knyttes til bedrifters arbeid med 
mangfold og likestilling. Hun vil videre argumentere for at mangfold 
på alle nivåer, ute som hjemme, er en nødvendig forutsetning for å 
være konkurransedyktig i et globalt arbeidsmarked.

En global undersøkelse utført av Accenture viste at kun 43 prosent av 
yrkesaktive kvinner følte seg godt rustet til å konkurrere om kom-
mende karrieremuligheter i et stadig mer internasjonalt arbeids-
marked. Å rekruttere, utvikle og beholde talentene er en av de 
sentrale utfordringene for ledere, og man kan se en klar sammen-
heng mellom en virksomhets talenthåndtering og dens lønnsomhet. 
Hvordan plassere talent i kjernen av din strategi og hva skal til for å 
gjøre mangfold til et konkurransefortrinn? Nils Øveraas, administrerende 
direktør i Accenture Norge og nordisk ansvarlig for humankapital, 
mangfold og samfunnsansvar vil belyse disse spørsmålene og gi 
konkrete eksempler på aktiviteter i hans virksomhet.
 
Prosjektledere Vibeke Horn og Jørgen Hanson fra Vipe vil presen-
tere praksisen som er basert på intervjuer med 35 ledere med 
inter nasjonal erfaring og data innhentet fra 50 globale bedrifter. 
Praksisen skal være et nyttig redskap for å stimulere både bedrifter 
og ansatte til å satse internasjonalt.

Program 
08.30 – 08.35: Velkommen 

08.35 – 09.05: Lansering av praksisen Internasjonalisering  
og rekruttering ved Vipe International

09.05 – 09.30: Satsing på mangfold og talent gir internasjonalt  
konkurransefortrinn, ved Nils Øveraas,  
Administrerende direktør Accenture Norge

09.45 – 10.20:  Overlevering av praksisen til Barne- og likestillingsminister 
Anniken Huitfeldt (Ap) ved Gunn Ovesen, administrende 
direktør Innovasjon Norge, Sigrun Vågeng, direktør 
arbeidslivspolitikk NHO og Vibeke Horn, daglig  
leder Vipe    

10.20-10.30: Spørsmål og svar             

Praktiske opplysninger
Tid og sted: 
tirsdag 9. september fra 08.30 til 10.30 i Akersgata 13, Oslo 
Innovasjon Norges hovedkontor

Pris:
500 kroner inkludert frokost og praksisen Internasjonalisering, 
rekruttering og mangfold

Bindende påmelding:  
innen fredag 5. septemer. Meld deg på ved å klikke her.
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http://www.innovasjonnorge.no/Arrangementer/Internasjonalisering-rekruttering-og-mangfold/?id=69305

