All undervisning foregår på ENGELSK

Undervisningens innhold:

Akademiet finner sted
26.juni - 2.juli 2022
i Bifröst, Borgarfjörður, Island

Setting goals
Career development

Er DU en ung kvinne som har lyst til
å lære om ledelse og personlig
utvikling?

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

Få ytterligere informasjon hos
SI Norges SNLAs arbeidsgruppe
Karin Dahlberg Pettersen, leder arbeidsgruppe
1visepresident@soroptimistnorway.no
Grethe Mary Sørensen
unionspresident@soroptimistnorway.no
Kine Aasheim
kine@aasheim.priv.no
Solveig Gjørv Røraas
solveig@roraas.no

SNLA 2018/Røros, foto: Pia Sørensen

Soroptimist Nordic Leadership
Academy
26.juni – 2.juli 2022

HVA ER SNLA?
Soroptimist Nordic Leadership Academy inneholder
undervisning i ledelse og personlig utvikling. Det
avholdes hver sommer og arrangeres av Soroptimist
International på skift mellem de fem nordiske
landene.

Ved spørsmål kan du
•
•

kontakte en lokal Soroptimistklubb
(se https://soroptimistnorway.no/ ) eller
kontakte arbeidsgruppen

SØKNADSSFRIST: 15. mars 2022.
HVOR og NÅR?
Akademiet avholdes i Bifröst, Island
fra søndag 26.juni til lørdag 2.juli 2022.

Det er plass til i 5 norske deltagere på akademiet. De
øvrige 20 deltagerne kommer fra hhv. Danmark,
Sverige, Finland og Island.

HVEM KAN DELTA I SNLA?
Tilbudet gjelder unge kvinner som:

De som søker vil bli kontaktet av arbeidsgruppen og
invitert til å presentere seg via et kort intervju på
Skype.

•
•
•
•
•
•

er mellom 20 og 30 år
bor i et av de nordiske landene
har gode engelskkunnskaper
er interessert i ledelse
vil bidra til å forbedre likestilling i samfunnet
kan følge undervisning på engelsk

I løpet av april vil du få beskjed om deltakelse.
Dersom du er blant de fem utvalgte deltakerne fra
Norge, så må du bestille din reise selv i god tid, til
lavest mulig kostnad. Kostnader blir refundert i
etterkant. Du sørger selv for forsikringer i
forbindelse med reise og opphold.

Målet er at 25% av deltagerne har annen etnisk
bakgrunn enn nordisk.

Du vil få tilbud om en mentor som du kan
samarbeide med.

HVA KOSTER DET?
Deltagelse, dvs. både reise, opphold
og undervisning betales av Soroptimist Internationals medlemmer.

Vi forventer at du etter akademiet er villig til å
besøke en eller flere soroptimistklubber i Norge og
fortelle om hva du lærte og dele din erfaring fra
kursuken.

HVORDAN SØKER DU?
Du finner søknadsskjema her:
https://soroptimistnorway.no/aktuelt/aktuelt/sorop
timist-nordic-leadership-academy-snla-2022/

HVEM UNDERVISER?
De som undeviser, er velkvalifiserte og faglig
kompetente kvinner som arbeider profesjonelt med
bl.a. ledelse, coaching og kommunikasjon.

HVEM ER SOROPTIMIST INTERNATIONAL?
Soroptimist International er en internasjonal
organisasjon som består av yrkesaktive kvinner.
Vi arbeider for at sikre like menneskerettigheter og
forbedre levevilkår for kvinner og jenter i verden.
Arbeidet foregår i tråd med FNs bærekraftmål, som
er vist under.

Les mer her: https://soroptimistnorway.no/hvagjoer-vi/snla-soroptimist-nordic-leadershipacademy/
Facebook:
SNLA Soroptimist Nordic Leadership Academy

