
TekSam Årsdag 2022

Samarbejde om  
diversitet  

– spring ud i det



Diversitet på arbejdspladsen er kendetegnet ved, 
at medarbejderne er forskellige, f.eks. i forhold til 
etnicitet, religiøs overbevisning, alder, køn, seksuel 
orientering og faglighed. 

Diversitet er en ressource for virksomheden. En 
ressource, som kan bidrage til produktivitet, inno-
vation, medarbejdertrivsel, engagement og et godt 
omdømme. Det handler om at udfolde medarbej-
dernes forskellige kompetencer til gavn for både 
virksomheden og medarbejderne.

På TekSam Årsdag 2022 sætter vi fokus på alle 
potentialerne ved at fremme diversitet på arbejds-
pladsen, herunder hvordan man i praksis får skabt 

en attraktiv, inkluderende kultur, hvor alle føler sig 
respekteret og værdsat, og hvor alle de forskellige 
medarbejderes kompetencer og ressourcer bringes 
i spil.

Årsdagen vil naturligvis også byde på ny inspiration 
til, hvordan samarbejdsudvalget kan bidrage til, at 
arbejdet med diversitet både bidrager til øget pro-
duktivitet og bedre medarbejdertrivsel 

Til at inspirere dialogen i samarbejdsudvalget har vi 
inviteret førende eksperter og praktikere, som hver 
især giver deres bud på, hvordan man tiltrækker, 
fastholder og udvikler en mangfoldig medarbejder-
gruppe til gavn for både virksomhed og ansatte.

Samarbejde om diversitet  
– spring ud i det

 

Dato:  4. oktober 2022

Tid:  Kl. 8.30 - 16.00

Sted:   Odense Congress Center

Målgruppe:  Samarbejdsudvalg i industrien

Tilmelding: ARROW-ALT-TO-RIGHT  Senest 30. september 2022

 www.teksam.dk/arrangementer

På TekSam Årsdag sætter vi fokus  
på alle potentialerne ved at fremme 
diversitet på arbejdspladsen. 

Skab en attraktiv, inkluderende  
kultur, hvor alle føler sig respekteret 
og værdsat.

Få alle de forskellige medarbejderes 
kompetencer og ressourcer i spil.

https://www.danskindustri.dk/arrangementstilmelding/24718?tilmelder=743392


PROGRAM

08.30 Ankomst og morgenmad 

09.00  Velkomst – Diversitet i samarbejdsperspektiv  
 Kim Graugaard, formand for TekSam, viceadm. direktør, DI,  
 og Mads Andersen, næstformand for TekSam,  
 næstformand for CO-industri, gruppeformand i 3F

09.10  Præsentation af dagens program  
 Konferencier Jesper Zølck (i hvert oplæg afsættes 10 min. 
 til interview af oplægsholdere)

09.20 Diversitet og inklusion – potentialer og barrierer  
 Ved Lektor Ph.D. Florence Villesèche, CBS  

10.10 Pause

10.30  Diversitetspolitik i Tivoli – et anliggende for  
 samarbejdsudvalget 
 Havedirektør Kasper Schumacher og  
 Dina Bendix, Kontorelev HR,Tivoli

11.20 Unge med flugterfaringer i job i Danmark 
 Ved direktør Natasha Al-Hariri,  
 Dansk Flygtningehjælp Ungdom, og projektleder  
 Khaled Ksibe, der er flygtet til Danmark

12.10 Frokost

13.05 Alfa Laval - A Cool Tech Company 
 Adm. direktør Ole Petersen og  
 fællestillidsrepræsentant Brian Bonderup 

13.55 Pause

14.15 Kollega med et handicap – fokusér på kompetencerne 
 Seniorkonsulent Anne Brændbyge, Cabi

15.05 Forankring af mangfoldigheden – når diversitetskurset  
 er overstået og prideflaget halet ned 
 Ledelsesrådgiver, meningsdanner og retoriker  
 Andreas Gylling Æbelø

15.55 Afslutning  
 Jan Lorentzen, DI, og Dennis Jensen, CO-industri
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