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Konferencier: Kristina Cohn Linde

Trauma som drivkraft. 
Om viljestyrka, optimism och möjlighet att göra det man vill. 
Omar Alshogre överlevde Saydnayafängelset och en illegal 
flykt genom Europa från Syrien år 2015. En av hans viktigaste 
uppgifter säger han har varit – och är framgent – att vittna inför 
världen inte bara om det syriska krigets grymheter – utan även 
om optimismen och viljestyrkan som har fötts ur det. 

Ju större bredd ju starkare resultat.
Att vara en ”Erlandssonare” är något av ett begrepp i den 
svenska byggbranschen. Lyssna till Markus Brink, VD, 

Erlandsson Bygg, när han berättar hur mångfald är en nyckel. 

Svenska normer och sociala koder.
Framröstad som en av topp 100 mest populära föreläsare i 
Sverige talar Charbél Gabro, grundare Integrera Flera, om 
anpassningen till nya strukturer, att förstå svenska normer 
och sociala koder. Genom humor och sorg, och hoppfulla, 
tänkvärda gestaltningar lyfter hans föreläsning upp frågor 
som samhället ofta hyssjar om, och ökar förståelsen kring 

bemötande av människor från olika kulturer. 

   Paus

Det är bara att göra.
Jonas Berg, handlare på Ica Maxi i Södertälje berättar på 
vilket sätt entreprenörskap kan vara både en drivkraft och en 
möjlighet för ökad integration, och hur de nyanländas egen 
drivkraft kan utvecklas i entreprenöriella verksamheter så att 
både integrationen underlättas och den lokala tillväxten gynnas.

Framtidens rekrytering: 
möt Tengai – den fördomsfria AI-roboten. 
I samarbete med KTH-startupen Furhat Robotics utvecklar TNG 
Group en AI-robot som ska bli ny assisterande rekryterare. 
Tanken med projektet är att roboten Tengai ska bidra till att göra 

ännu mer objektiva och fördomsfria urval i rekryteringsprocesser. 
Det bidrar till att allt fler jobbsökare får samma möjligheter att 
lyckas – oavsett ålder, kön, ursprung och utseende. Lyssna till 

TNG Groups VD Åsa Edman Källströmer och träffa Tengai. 

Vilken roll har kommunen i att underlätta 
för företag att hitta kompetens? 
Att hitta rätt medarbetare är en förutsättning för att kunna 
växa och för ett livskraftigt företag. Med det som utgångspunkt 
arrangerade Härryda kommun som första kommun utanför 
Göteborg ett eget Opportunity Day. Suzanne Parenius, VD 
Hjortviken, Peter Lönn, kommundirektör, Per Vorberg, 
kommunstyrelsens ordförande, och Elsie Johansson, 
verksamhetschef Integration och Arbetsmarknad om varför 

samverkan mellan näringsliv och offentlig sektor är så viktigt. 

Öppna dörren och släpp in!
Lyssna på Marianne Söderhielm, grundare av Youniqe Studio 
som träffade Khaled Alsotari och gav honom en yrkesutbildning 
och möjlighet att skapa försörjning i Sverige. Vi får även höra 
Khaleds version av hur han flydde kriget med en drivkraft om att 

skapa sig ett bättre liv. Två versioner av samma händelse. 

Från samhällsansvar till affärsmöjlighet. 
Med kreativitet och strategi som verktyg har förändringsbyrån 
Futerra AB i över tio år arbetat med hållbar förändring 
i London, New York och Stockholm. Joel Lindefors, 
Strategiansvarig, berättar hur vi går från att vara präktiga till 

spännande, och hur vi får våra målgrupper att hänga på.

Kompetensförsörjning och affärsstrategi.
Ingela Schönning, Chief Communication Officer och Henrik 

Larsson, HR Director, Resia Travel Group, om mångkultur 

som affärsidé och rekryteringsstrategi. Intervju av Åsa 
Vikner, kompetensförsörjningsansvarig på Västsvenska 
Handelskammaren.

/opportunitydaygbg #opportunityday



event och kommunikation
BARA RUTHArrangeras av:

Välkommen till 
Opportunity Day 2018

/opportunitydaygbg #opportunityday  www.opportunityday.se

Här möts nya göteborgare, gamla göteborgare, 
kommun, akademi, myndigheter och 
näringsliv. Forumet är öppet för alla som 
vill bidra till att Göteborg blir en mer 
inkluderande stad. 

Opportunity Day handlar om att 1) sprida det goda 
exempet: Vi fokuserar på resurserna, på affärsnyttan med 
mångfald, på de vinster som finns att göra för samhälle, 

företag och individer.  2) Att mötas: Dels för att bygga 
erfarenheter istället för fördomar, dessutom för att 
sammanföra de som behöver rekrytera med dem som vill 
ha jobb. På så sätt kan vi gå från tanke till handling. 

CLARION HOTEL POST, 5 NOVEMBER 2018

Jobbmatchning 
 7/10 jobb går via kontakter. Här skapar vi nya 
nätverk. Företag i rekryteringstagen får chans att möta 
jobbsökande. Plats för 25 företag och 
500 utrikes födda jobbsökande. 

O-zone 
På vår seminariescen O-zone utgår vi från näringslivets 
behov. Fokus ligger på hur mångfald kan hjälpa företaget 
till nya marknader, ökad försäljning och ökad innovativ 
förmåga. Lyssna till näringslivsprofiler och inspiratörer 
som delar sina erfarenheter och tips.

– Utanförskapet är en av de största utmaningar vi ställs inför och att få ett arbete är en enormt 
viktig inkörsport till samhället. Vi som står för internationalism, mångfald och tolerans, vi måste 
bli tuffare. Men också smartare. Genom att ge utrymme åt de goda exemplen och de positiva 
berättelserna kring mångfald och inkludering kan vi visa på både företags- och samhällsnytta. 
Därför är jag ambassadör för Opportunity Day. Sverige är en del av världen, men världen är 
också en del av Sverige. / Jan Eliasson, ambassadör för Opportunity Day.
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