
                                                 
 

Alle taler om det. De store internationale virksomheder gør det. Dansk lovgivning kræver det. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ring eller skriv til Charlotte Kirkegaard, CEO, Cand.jur., E-QUALITY 

på 61 69 59 90 eller ck@e-quality.pro for at høre nærmere og få et uforpligtende tilbud. 

 

"I sin tilgang til opgaverne spænder Charlotte fra det kompromisløst principfaste til det pragmatisk løsningsorienterede, og det er kendetegnende 
for hendes arbejde, at det altid er solidt underbygget og hviler på grundige refleksioner."  Poul Bonde Jensen, HR Strateg, Jyske Bank. 

"Charlotte Kirkegaard er meget vidende på sit felt og formidler det levende og relevant. Hun bruger sin viden sammenholdt med egne 
undersøgelser på en dejligt pragmatisk måde, som gør det vedkommende og meget anvendeligt."  Henrik Hjorth, Cope Consulting Networks. 

 

E-QUALITY  er en konsulentvirksomhed, der siden 2007 har gennemført undersøgelser, evalueringer og foredrag nationalt og 

internationalt. Kundegruppen består af større private virksomheder, institutioner, organisationer, FN, EU, Erhvervsministeriet, 

Ligestillingsministeriet, Nordisk Ministerråd og Europarådet. 

www.E-QUALITY.pro   -   +45 61 69 59 90  -  CK@E-QUALITY.PRO - Gothersgade 37, Baghuset, 1123 København K - Denmark 

Oplæg:  Hovedløst 

ikke at få flere 

kvinder i ledelsen 

 

 

Hvad skal der til. Hvad siger kvinderne. 

Bestil et foredrag der stiller skarpt på en af tidens store udfordringer. Hvad skal virksomhederne - og ikke mindst 

toplederne - gøre for at få en større kønsmæssig diversitet på alle niveauer af ledelsen? 

Hvilke barrierer oplever kvinderne konkret og hvilke mekanismer i organisationen skal trimmes for at sikre forandringen. 

Den nødvendige forandring, der skal til for åbne organisationen for både andre typer mennesker og andre typer ideer. 

Hvilke uformelle dele af virksomhedens  kultur lukker for det nye og det anderledes. Og hvordan skaber man den 

nødvendige forandring. 

Jeg har gennemført undersøgelser for private virksomheder og Erhvervsstyrelsen, og oplægget vil være spækket med 

konkrete citater fra danske topledere af begge køn og kvindelige ledere fra alle niveauer. Jeg er en engageret og erfaren 

oplægsholder, og mine oplæg er velunderbyggede og relevante. 

Som jurist er jeg desuden velbevandret i, hvorledes man overholder Selskabslovens regler på området. 
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