
Accept for Soroptimister med
funktion I SI Danmark eller egen klub

Jeg erklærer mig hermed villig til at opstille som
kandidat for:

. Soroptimist International Danmark

Funktion:

Vicepræsident
Unionspræsident

I følgende periode:
2019 - 2022

Navn:
Jette Nielsen

Email:
jette.nielsen.give@gmail.com
Arbejde og arbejdserfaring:

Omdrejningspunktet i min uddannelse og min
erhvervsmæssige erfaring har været ledelse,
forretningsudvikling, kommunikation,
markedsføring og salg i danske og internationale
virksomheder.

Jeg har en HD i afsætning, er uddannet
eksportsælger fra Den Danske Eksportskole. er
korrespondent i engelsk og har en lederuddannelse
fra Siemens leadership Academy.

Af stillinger kan jeg bl.a. nævne følgende:
9 Turistchef Ikast-Brande - 8 år
• Marcom Manager - Siemens - 8 år
e Sekretariatschef - Siemens - 2 år

• Regionssekretær - landis & Staefa - 5 år

• Import/eksport - EFFEKT-iv- 5 år

Motivation for at stille op:

Jeg brænder for Sl's vigtige og fine formål med at
skabe bedre vilkår for kvinder og piger i hele
verden. Det kan vi alle være stolte af.

For mig personligt vil det være en ære at bidrage til
at skabe øget synlighed af SI-Danmarks store
engagement. På diverse lands-, regions- og
klubmøder og via mit redaktionsarbejde har jeg I
oplevet den beundringsværdige indsats, som
soroptimister over hele landet lægger for dagen.

Periode:
Vicepræsident 2019/2020
Unionspræsident 2020/2021-2021/2022
Medlem af følgende klub:
SI-Brande

Telefonnr:
+45 2011 5454
Funktioner i SI Danmark eller klub:

•
I

Vicepræsident SI-Brande 2018/19 (fra. 4/4-19)

Præsident 2019/2020

Repræsentant 2019/2020

Afrikaudvalget - formand siden 2015

Koordinationsgruppen for SI-Brandes 20-års
jubilæum

Redaktionen Soroptima/SoroptiNet - 2016-
2018

Redaktionsgruppen for den nye danske 51-
brochure - 2017

Deltager på SI-Convention 2019 iKuala Lumpur
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Indstillet af klub:

SI-Brande

I



Den fortjener anerkendelse, og det vil give øget
stolthed blandt vores medlemmer og kan samtidig
være en oplagt indgang til at tiltrække flere nye
medlemmer, som vi har så hårdt brug for.

Jeg er overbevist om, at jeg med min forretnings-
mæssige baggrund, mit personlige drive og i
samarbejde med de øvrige medlemmer af FU vil
kunne bidrage til at sætte ekstra spot på danske
soroptimisters store indsats for den gode sag og
bringe den endnu mere på dagsordenen.

"Hver for sig kan vi gøre meget, men sammen kan
vi flytte bjerge"! Det vil derfor glæde mig meget at
trække i arbejdstøjet for soroptimisterne. ~derskø:~

I forbindelse me min funktion iSI Danmark eller i egen klub gives hermed samtykke til:

• at mit portrætfoto og mit CV kan offentliggøres i relevante medier.
• at mit portrætfoto og kontaktdata kan vises på Unionens og/eller egen klubs hjemmeside
• at fotos taget til diverse arrangementer kan vises på Unionens og/eller egen klubs hjemmeside
• at modtage informationsmateriale fra Unionen som e-rnail
• at mine data kan overføres til SIE HQ i Geneve til brug på SIE's hjemmeside og Den europæiske

Directory efter login (kun unionsposter samt klubpræsident og klubsekretær)
• at mit navn bevares for eftertiden på en liste over Danmarksunionens præsidenter

Dette samtykke eller deje af samtykket kan til enhver tid trækkes tilbage ved henvendelse til Unionens landssekretær I e.mail:
landssekretaer@soroptimist-danmark.dk, hvor det til enhver tid også er muligt atfå et databaseudtræk af egne oplysninger.
Ved afslutning af posten slettes dette samtykke undtagen hvis du har været unionspræsident.

Se endvidere fortegnelse over behandlingsaktiviteter på klubbens hjemmeside.
Krav efter EU's persondataforordning artikel 4, artikelS og artikel 7

Dataansvarlig. Unionspræsidenten I e-mal]: president@soroptimist-danmark.dk


