Ett nätverk
för kvinnor i
skogsindustrin

The most innovative companies
think sustainably. Do you?

Find out how to thrive in the age of sustainability.

En skön gemenskap som gynnar din karriär!
KVIST, Kvinnor i Skogsindustrin, är en ideell förening som har som mål att öka kunskapen om, och intresset för
skogsindustrin, som arbetsplats. Vi vill uppmuntra fler kvinnor till att satsa på en framtid inom skogsindustrin.
Ett medlemskap i KVIST är bra för din karriär. Under våra träffar utbyter du erfarenheter med andra
kvinnor i branschen, som du kan ha stor nytta av ditt arbetsliv. Vi diskuterar frågor kring organisation,
ledarskap och andra aktuella ämnen i en avslappnad miljö. Till skillnad från andra yrkesnätverk väger vi
också in det kvinnliga perspektivet, vilket känns extra viktigt då vi verkar i en mansdominerad bransch.
Inom skogsindustrin står hållbarhetsfrågor högt upp på agendan och för oss är jämställdhet en
självklarhet på alla arbetsplatser. Därför är det naturligt för oss att stå bakom FN:s globala mål
för hållbar utveckling.

Vill du vara med och accelerera
omställningen till ett hållbart samhälle?
Hos AFRY bidrar du till något meningsfullt. Du är med och gör skillnad
genom att utveckla hållbara lösningar för framtida generationer.
Hållbarhet är en central del i vår organisation – både i vår vision,
i vår affärsstrategi och i våra projekt. Tillsammans påskyndar vi
omställningen till ett hållbart samhälle.
Sök nytt på afry.com/join-us

JÄMSTÄLLDHET

Knyt kontakter för livet!
Skogsindustrin är en betydande del av den svenska industrin och en
riktig framtidsbransch, med fantastiska möjligheter. Nya innovationer
ser ständigt dagens ljus och det är alltid saker på gång. Det bästa sättet att hålla kolla på vad som händer? Ett medlemskap i KVIST! Genom
att träffa andra kvinnor, från alla delar av skogsindustrin, ligger du som
medlem alltid i utvecklingens framkant genom våra olika utbildningar
och träffar.
Vi hoppas också att du blir inspirerad av andra kvinnor, som kanske stått
inför samma utmaningar som du själv står inför nu. Många gånger kan lösningen på en situation bara vara ett samtal bort, där du får rätt råd av rätt
person. Hos KVIST är en ingen tanke eller fundering för liten för att ta upp!

UTVECKLA
DIN KARRIÄR MED
SOLENIS
Vi på Solenis förstår att våra mest innovativa
lösningar kommer från våra medarbetare som har
ett brett spektrum av livserfarenheter och olikheter. Vårt
engagemang för en mångsidig och inkluderande arbetsstyrka innebär
att vi skapar team som representerar unika perspektiv för var och en av oss och
de olika samhällen vi verkar i.
På Solenis är vi engagerade i att göra skillnad i världen och vi söker individer
som delar samma ideal! Kom och bygg din karriär hos oss.
Klicka på länken för att göra din ansökan

YTTERLIGARE INFORMATION FINNS PÅ
SOLENIS.COM/EN/ABOUT/CAREERS

Höst- och vårträffar
med intressanta teman
Två gånger per år anordnar föreningen nätverksträffar, ofta i samband
med ett studiebesök.Träffarna präglas av en familjär och positiv stämning
och berör olika teman där vi försöker spegla dagens samhällsfrågor. Det
kan handla om allt från innovationer till digitalisering i driften.
Har du någon idé på vad du vill diskutera? Hör bara av dig till oss!

“I mitt jobb får jag vara delaktig i hela
flödet från beställning till leverans. Jag
är spindeln i nätet och har kontakt med
alla parter i kedjan. Det jag uppskattar
mest är kontakten med människor och
all kunskap jag fått av skogsmaskiner
och branschen”.
Kristina Kaukola
Chef Order Desk
John Deere Forestry

Årets KVIST-kvinna
Varje år vill vi i KVIST uppmärksamma en förebild som gjort mycket för kvinnor i branschen. Denna person belönas med priset Årets
KVIST-kvinna, som delats ut varje år sedan 2003.
Att lyfta fram framgångsrika kvinnor inom skogsindustrin hoppas vi
fungerar som inspiration och motivation för våra medlemmar.

WHAT IF
You could go to work
and contribute to
a sustainable
future?
We offer diverse and
sustainable challenges
in a glocal world.

Visit our career page to
learn how we can unlock
your potential!
billerudkorsnas.com/career

Bli medlem idag!
Medlemsansökan kan göras via e-mail till: kvinnoriskogsindustrin@gmail.com
Medlemsavgiften är 300 kronor per kalenderår. Meddela gärna privat mailadress, då
det underlättar KVIST:s administrering vid fakturering och arbetsplatsbyten.
Om du vill uppdatera dina personuppgifter i KVIST:s medlemslista/registeruppgifter
görs även detta via e-mail till: kvinnoriskogsindustrin@gmail.com

Vilse i karriärskogen?
Din framtid kan börja hos oss.

sca.com

www

Papper är
inte till för
tomma ord

Vi på Arctic Paper vill ha en öppen, välkomnande
och inkluderande organisation. Vi är övertygade
om att fler perspektiv leder till en bättre arbetsplats
och till bättre affärer. Mångfald och jämställdhet får
aldrig bli tomma ord som fästs på pränt i en policy
– det är för viktigt för det. Och vi som älskar papper
vill inte att det ska användas till tomma ord!
Läs mer om hur vi jobbar i vår hållbarhetsrapport:
arcticpaper.com
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