
KONFERENCIJA 0 jednakim prilikama i rodnoj jednakosti u tvrtkama

Ravnopravnost na radnom
mjestu svima je u interesu
Konferencija o rodnoj ravno-
pravnosti na radnom mjestu
u organizaciji Jutarnjeg lista i
IKEA-e Hrvatska održat će se u
srijedu 7. ožujka u zagrebačkom
Kaptol Boutique Cinema.

"Ravnopravnost je bolja za sve"
ime je i poruka ove konferencije
na kojoj će se govoriti o tome kako
javni, a kako privatni sektor mogu
poboljšati rodnu jednakost u svo-
jim tvrtkama.

Raspravljat će se i o tome na koje
se načine može potaknuti jednake
šanse za napredovanje, koje su ze-
mlje na koje se možemo ugledati,
kao i koji su sljedeći koraci koje

RAVNOPRAVNOST EQUAUTY
JE BOLJA ZA SVE WORKS BETTER

Konferencija o fo
ravnopravno*«! n

"Jutarnji list i IKEA Hrvatska
organiziraju Konferenciju 0
rodnoj ravnopravnosti na radnom
mjestu koja će se održati u
Zagrebu, 7. ožujka 2018. godine
u Kaptol Botigue Cinema

kao društvo možemo i moramo
napraviti za veću ravnopravnost
spolova u poslovnom okruženju.

Govore će održati Darija Kuljić,
direktorica IKEA-e Zagreb i Ana
Hanžeković, članica Uprave Han-
za Medije, SaraBrodv, menadžeri-
ca u IKEA Grupi i Višnja Ljubičić,
pravobraniteljica za ravnoprav-
nost spolova. U panel diskusiji
sudjelovat će, uz Dariju Kuljić, i
Zlatica Štulić, predsjednica Sindi-
kata trgovine Hrvatske i potpred-
sjednica Ženske sekcije SSSH-a.
Dolazi i Diana Doboš, bojnica i ko-
pilotkinjaCanadairaCL-4i5u Hr-
vatskom ratnom zrakoplovstvu,
kao i Helena Štimac Radin, rav-
nateljica Ureda za ravnopravnost
spolova Vlade RH, i Ana Gvetić
Oreščanin, članica uprave tvrtke
Poslovna inteligencija. IH jl
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