
1. Netværk giver øget trivsel og retning for arbejdslivet,
hvilket kan ses på bundlinjen. 

Det økonomiske argument

Diversitet og inkluderende kulturer gør virksomheder konkurrencedygtige og
skaber økonomisk vækst. 

Undersøgelser viser, at diversitet på en arbejdsplads skaber mere
innovation og langt større produktivitet. Ledere, der drager fordel af denne
viden, opnår en langt bedre indsats fra deres medarbejdere og det skaber
økonomisk vækst og giver grønne tal på bundlinjen.  

Trivsel og øget produktivitet

Statistikker viser desuden, at virksomheder, hvor medarbejderne trives, føler
sig klædt på til arbejdsopgaverne og oplever støtte fra ledelsen, kommer ud
med en 21% højere rentabilitet.Ligeledes viser undersøgelser, at
medarbejdere der føler sig hørt af ledelsen, har næsten 5 gange så stor lyst
til at arbejde igennem på arbejdspladsen.

Det vil sige, at jo gladere, du er på din arbejdsplads, desto mere og bedre
leverer du. Det gavner altså firmaets økonomi i sidste ende, at du og dine
kollegaer trives, og at jeres ønsker bliver taget seriøst. 

Hvad kan vi hjælpe dig med i Ladies:Work? Vi finder ud af, hvordan
trivsel ser ud for netop dig. Vi tilbyder redskaber til at formidle dine
karrieredrømme til ledelsen og hvilke fordele der er for virksomheden,
igennem udviklingen af dig og dine kollegaer.   
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2. Virksomheden får en forandringsparat medarbejder,
der går forrest på diversitetsagendaen 

Netværk er en tidsøkonomisk måde at komme fri af vane- og
gruppetænkning i virksomheden. 

Under en krise som Corona, bliver det tydeligt om virksomheder er
omstillingsparate eller ej. Flere virksomheder mangler alsidige indspark til,
hvordan de skaber bæredygtige organisationer og udvikling – som sikrer
deres overlevelse i nuværende og fremtidige kriser.

I netværket møder du en alsidig gruppe af kvinder, der kan tilbyde nye
perspektiver og inputs fra andre virksomheder, som du kan tage med tilbage
til din virksomhed. Med et netværk i ryggen, som du kan sparre med, vil du
bidrage med øget innovationskraft, kreativitet og en bredere forståelse af
diverse kundegrupper. 

Hvis din arbejdsplads sender dig og dine kvindelige kollegaer afsted til Work,
får virksomheden forandringsparate medarbejdere tilbage, som også har
kompetencer til at understøtte arbejdet med diversitet og inklusion i
virksomheden.

Virksomheden får:

Bedre teamperfomance, bredere kundeforståelse, flere interne rollemodeller,
der kan sikre øget diversitet blandt medarbejdere, færre sygedage og bedre
fastholdelse af medarbejdere
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3. Respekt, CSR og applaus 

Social ansvarlighed er et afgørende konkurrenceparameter for alle
virksomheder i dag, hvis virksomheden vil skabe et solidt og bæredygtigt
employer brand, er det nødvendigt at forholde sig til bl.a. Verdensmål nr. 5. 

Ved at tilbyde medarbejderne deltagelse i Work, viser firmaet  at de påtager
sig ansvaret for at konkret at implementere arbejdet med FN’s Verdensmål
nr. 5, ligestilling mellem kønnene og bæredygtig udvikling.

Ved dette konkrete tiltag, viser ledelsen, at de går op i deres medarbejderes
trivsel  – og får derigennem bedre mulighed for at tiltrække, fastholde og
udvikle både kvindelige og mandlige medarbejdere.

Virksomheden får altså muligheden for at øge arbejdsglæden på
arbejdspladsen og derigennem få en styrket virksomhed, der følger
med udviklingen, tiltrækker nye samarbejdspartnere og tager
samfundsansvar.
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