
Szanowni Państwo!
 
Serdecznie zapraszamy 21 października w godz. 15.00 – 16.40 na bezpłatne wydarzenie organizowane
online przez Inicjatywę Razem dla Różnorodności w Biznesie we współpracy z T-Mobile.

Świat nowych technologii początkowo był budowany głównie przez mężczyzn. Dzisiaj myślenie o rozwoju
technologii, wsparte wspólną pracą mężczyzn i kobiet, pozwala znajdować lepsze rozwiązania, cenione
przez wszystkich, bez względu na płeć. Włączanie kobiet, obok mężczyzn, w rozwój nowoczesnych
technologii, wpływa na większą innowacyjność i kreatywność zespołów, a także na lepszą jakość
i atrakcyjność produktów. Chcemy sprawdzić, czy rzeczywiście przedstawicielki płci pięknej zyskały realny
wpływ na rozwój i ostateczny kształt produktów technologicznych? W jaki sposób tworzone są zespoły
zróżnicowane i w jakim stopniu udaje się firmom technologicznym uwzględniać zarówno damską, jak
i męską perspektywę?

Dobrymi praktykami podzielą się z nami przedstawicielki Partnera Wydarzenia T-Mobile: Dorota
Kuprianowicz - Legutko, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Polityki Personalnej, Małgorzata Rybak-Dowżyk,
Dyrektor Departamentu Komunikacji Korporacyjnej oraz Agnieszka Rynkowska, Członek Zarządu, Dyrektor
Pionu B2B. 

Do debaty zaprosiliśmy prof. Andrzeja Kraśniewskiego, przewodniczącego Komisji  ds. Kształcenia na
Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej; Biankę Siwińską, Perspektywy
Women in Tech Summit; Sandrę Subel, Global Head of Diversity and Inclusion Axel Springer SE; Artura
Waliszewskiego, Dyrektora Google Polska oraz przedstawicieli Rady Programowej Inicjatywy Razem dla
Różnorodności w Biznesie.
 
Dołącz do naszego spotkania!
Zapisy: https://app.evenea.pl/event/kobiety-i-mezczyzni-w-swiecie-nowych-technologii/
Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
Więcej informacji o Inicjatywie: www.razemdlaroznorodnosci.pl 
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Z poważaniem,

Monika Buchajska-Wróbel
Prezes Stowarzyszenia Interim Managers
m.buchajska@stowarzyszenieim.org

Celem Inicjatywy Razem dla Różnorodności w Biznesie jest propagowanie i rozwijanie
najlepszych praktyk w zarządzaniu różnorodnością w dynamicznie zmieniającej się gospodarce.

Działania realizowane w ramach Inicjatywy mają służyć podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw,
zwiększaniu innowacyjności, przełamywaniu stereotypów, poprawie zwinności i szybkości działania organizacji,

przyciąganiu i utrzymaniu  najlepszych talentów. Inicjatywa wspiera rozwój nowoczesnego społeczeństwa w Polsce.
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