
    

    

ITD inviterer til en spændende netværksdag målrettet kvinder i transport- og logistikbranchen. 
Vi sætter fokus på de mange, dygtige kvinder, der sidder i lastbilerne og arbejder med andre opgaver i transport- og 
logistikbranchen, og vi vil gerne skabe et værdifuldt netværk, der kan bidrage til at tiltrække og fastholde kvinder i erhvervet. 

Mød 

blandt andre 

Le Mans-racerkører 

Christina Nielsen

  ”På toppen i en mandeverden – hvordan tackler man det som kvinde?” – Le 
Mans-racerkører Christina Nielsen fortæller om sin karriere og sine erfaringer

  ”Sund bag rattet” – sundhedsekspert, iværksætter og foredragsholder Michelle 
Kristensen giver gode råd om kost, sundhed og træning, og der bliver tid til lidt 
workout

  ”Ny teknologi og forebyggelse af ulykker”   
– AMU-Fyn viser, hvordan Virtual Reality-spil kan være med til at forhindre 
højresvingsulykker – og der bliver mulighed for selv at prøve det af med VR-briller

  ”Arbejdstøj – er det kun til mænd?” – Comtec Int. præsenterer forskellige 
mærkers løsninger til bekvemt arbejdstøj til kvinder. Det bliver i form af en catwalk 
og en udstilling af tøj og sko

   Standupkomikeren Ane Høgsberg slutter netværksdagen af

  DR radiovært Kathrine Abrahamsen vil guide os gennem dagen

Vi byder på en lækker frokostbuffet og eftermiddagskaffe, og der vil være 
forfriskninger i løbet af dagen.

Alle deltagere får en goodiebag med overraskelser med hjem.

Program
TIDSPUNKT
Lørdag den 18. januar 2020, kl. 9-16.
Der vil være kaffe og rundstykker fra 
kl. 9–9.30, hvor dagens program starter

STED 
Kellers Park
H.O. Wildenskovsvej 28
7080 Børkop

PRIS
Det er gratis at deltage  
– men der opkræves et no-show-gebyr 
på 500 kr., hvis man bliver forhindret og 
ikke har afmeldt sig inden dagen

DU TILMELDER DIG HER
https://itd.nemtilmeld.dk/1/

TILMELDINGSFRIST
Tirsdag den 7. januar 2020

Har du spørgsmål til dagen, er du 
velkommen til at kontakte Jo Madsen, ITD 
(e-mail jm@itd.dk/mobil 2092 6685).

Spændende netværksdag Spændende netværksdag 
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