Undervisningens indhold
Setting goals
Career development

Akademiet finder sted
den 21. – 27. juni 2020
i Kalundborg, Danmark

Er DU en ung kvinde som har lyst
til at deltage i et internationalt
akademi om ledelse og personlig
udvikling?

Emotional intelligence
Intercultural communication
Presentation techniques
Feedback tools
Debating
Economy
Mental training
Women´s rights
Mentoring
Coaching
Sustainability
What is Soroptimist International
and how do we work?
Al undervisning foregår på
ENGELSK.

Symbiose

Få yderligere information hos
SI Danmarks SNLA-arbejdsgruppe
Anne Marie Boile Nielsen
annemarieboile@gmail.com
Tlf. 6077 3278
Ulla Madsen
ulla.madsen@soroptimisteurope.org
Tlf. 2070 6310
Kirsten Torpe
kirstentorpe@outlook.com
Tlf.: 2120 4971

SNLA2019 i Finland

Soroptimist Nordic
Leadership Academy
21.-27. juni 2020
i Kalundborg, Danmark

HVORDAN ANSØGER MAN?
Du kan enten

HVAD ER SNLA?
Soroptimist Nordic Leadership Academy indeholder
undervisning i ledelse og personlig udvikling. Det
afholdes hver sommer og arrangeres af Soroptimist
International og afholdes på skift mellem de
Nordiske lande.
HVORNÅR?
Akademiet afholdes i Kalundborg i Danmark
fra søndag d. 21. juni til lørdag d. 27. juni 2020.
HVEM KAN DELTAGE I SNLA?
Tilbuddet gælder unge kvinder, der:







er mellem 20 og 30 år
bor i et af de nordiske lande
har gode engelskkundskaber
er interesserede i ledelse
ønsker at bidrage til at forbedre ligestillingen
i samfundet
kan følge undervisningen på engelsk

Målet er, at 25% af deltagerne har anden etnisk
baggrund end dansk.
HVAD KOSTER DET?
Deltagelse dvs. både rejse, ophold
og undervisning betales af Soroptimist International’s medlemmer.



kontakte en lokal Soroptimistklub
(se www.soroptimist-danmark.dk) eller
kontakte arbejdsgruppen
(navn, telefonnummer og mailadresse står
nederst på side 6) eller
sende din ansøgning direkte på
https://forms.gle/RSfjWEsYTi7WBW2JA

Der er plads til i alt 5 danske deltagere på
akademiet. De øvrige 20 deltagere kommer fra hhv.
Norge, Sverige, Finland og Island.
Al kommunikation foregår på engelsk.

HVEM UNDERVISER?
Underviserne er velkvalificerede og fagligt
kompetente kvinder, der arbejder professionelt
med bl.a. ledelse, coaching og kommunikation.
HVEM ER SOROPTIMIST INTERNATIONAL?
Soroptimist International er en international
organisation af kvinder i erhverv, der arbejder for at
sikre lige adgang til menneskerettigheder og
forbedre kvinder og pigers vilkår i verden. Arbejdet
foregår i et tæt samarbejde med FN, bl.a. med
udgangspunkt i de 17 verdensmål.

Efter akademiet får du tilbud om samarbejde med
en mentor, som du selv vælger.
Soroptimist International forventer, at du efter
akademiet er villig til at besøge en eller flere
klubber og fortælle om, hvad du fik ud af at
deltage.
ANSØGNINGSFRIST: 15. marts 2020
Efter 15. marts vil du blive kontaktet af
arbejdsgruppen og inviteret til et personligt
interview (på Skype) med repræsentanter for den
nordiske arbejdsgruppe.
I løbet af april vil du få besked om du er udvalgt.
I så fald skal du selv arrangere din rejse og lægge ud
for rejsen.
Du skal selv sørge for forsikringer både ifm. rejse og
ophold.

Læs mere her:
https://www.soroptimist-danmark.dk/8-soroptimistnordic-leadership-academy-snla-sidanmark

Facebook:
SNLA Soroptimist Nordic Leadership Academy
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