
Invitation til Foreningen Nydanskers temamøde

M +  Et projekt om strategisk mangfoldighed
Torsdag den 24. november kl. 14.00-16.00

Hermed inviteres din virksomhed til at deltage i Foreningen Nydanskers temamøde om de 
nyeste tendenser i arbejdet med mangfoldighed, som netop nu udvikles i projekt M+.

M+ er et projekt, hvori 70 virksomheder gennem et gratis mangfoldighedsforløb får hjælp til 
at udvikle deres mangfoldighedsarbejde – både på strategisk og operationelt plan.
I projekt M+ indgår projektteamet i et tæt samarbejde med de enkelte deltagende virksom-
heder om, hvordan mangfoldigheden konkret kan øge virksomhedens potentiale i forhold til 
innovationen og effektivitet, globalt udsyn og navigationsmuligheder. Derudover sættes der 
fokus på en forbedring virksomhedens image og de historier, der bliver fortalt om mangfol-
dighed i virksomheden. Der er stadig ledige pladser i projektet.

På temadagen vil en forsker fra CBS fortælle om, hvordan mangfoldigheden kan forandre 
virksomhedens narrative landskab og påvirke kulturen på hele arbejdspladsen  Desuden 
vil to virksomheder fortælle, om deres begrundelse for at deltage i M+ og forventninger til 
udbytte af forløbet.

Så hvis din virksomhed er interesseret i at høre mere om, hvad I kan få ud af at deltage i M+ 
eller blot er nysgerrige på at høre mere om de nyeste tendenser i arbejdet med mangfoldig-
hed, er I meget velkomne til at deltage på temamødet. 

Med venlig hilsen
Human Shojaee og Lotte Holck,
Foreningen Nydansker

Tid
Torsdag den 24. november 
kl. 14.00 - 16.00

Sted
Foreningen Nydansker
Sankt Peders Stræde 28C, 4.sal
1453 København K

Tilmelding
E-mail: info@foreningen-nydansker.
dk. Skriv venligst ‘M+’ i emnefeltet
Telefon: 3393 4383

Tilmeldingsfrist
21. november

Pris
Gratis for private og offentlige 
virksomheder

M+
M+ er et samarbejde mellem Dansk 
Erhverv, Copenhagen Business 
School og Foreningen Nydansker. 
Læs mere om M+ på 
www.foreningen-nydansker.dk 

Har du spørgsmål, så ring til Forenin-
gen Nydansker på telefon 3393 4383


