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   8.30-9.00  REGISTRERING

Moderator: Karin Klingenstierna 

Fikarummet, omklädningsrummet och 
hjärterummet.
Kadir Meral är författare, föreläsare och komiker. Med 

sina erfarenheter från sin unika integrationsresa samt sina 

iakttagelser från dagens mångkulturella samhället ger han 

sina lyssnare djup insikt samt skapar tankar och reflektioner 

kring mångfald, integration och etablering av nyanlända.

 I sina föreläsningar flätar Kadir samman humor och allvar, 

och påverkar åhörarna både i hjärta och hjärna. 

Från tanke till handling
Sedan starten 2016 har över 80 aktörer medverkat 

på Opportunity Days jobbmatchning och rekryterat 

jobbsökande i nya nätverk. Vad behövs för att vi ska gå 

från tanke till handling? 

    9.50 - 10.05  PAUS

Från utanförskap till supertalang – vikten av 
att bryta normer 
Negin Azimi är egenföretagare, arrangören av 

TEDxYouth Stockholm och av tidningen Veckans 

Affärer utnämnd som en av 20 unga stjärnskott i 

världen att hålla ögonen på. Hör Negin berätta hur 

hon gick från att inte känna sig inkluderad i samhället 

till att bli utnämnd till Sveriges ungdomsentreprenör 

och bli betraktad som en supertalang av näringslivet. 

Nya frågor på styrelsebordet?
Panelsamtal på temat ledning och strategi: Lyssna till 

Rudolf Antoni, Regionchef Svenskt Näringsliv, Canan 

Yasar, creative director och medgrundare Obeya PR 

och Jonas Gustavsson, Koncernchef och VD ÅF Pöyry. 

Moderator är Negin Azimi. 

Företag och jobbsökande berättar
Möt några av de arbetsgivare och jobbsökande som 

redan hittat rätt. 

Står Intern infrastruktur och fördomar ivägen 
för att hitta och locka rätt talang? 
Panelsamtal på temat HR och rekrytering: Lyssna till Tove 

Möller, Diversity, Equality and CSR Swedavia, Marie Fall, 

Diversity & Inclusion Manager Västtrafik, Sofia Brax, HR-, 

Kommunikations- och Hållbarhetschef Collector Bank 

och Susanne Bruce, Vice VD och COO Collector Bank. 

Moderator är Karin Klingenstierna.

Måste jag älska varenda jävel? 
Det är inte lätt att få alla att trivas ihop, men större 

mångfald av olika slag tjänar alla på och det finns 

knep som gör det enklare. Charlotte Signahl 

har arbetat med och föreläst om mångfaldens 

möjligheter och utmaningar i 20 år och är en av 

Sveriges mest anlitade föreläsare inom området.

    12.00   AVSLUT

12.00 -13.00 Mingellunch
Endast förbokade. Begränsat antal platser.

13.00 - 13.45 “The Box”
Nytt för i år är “The Box” – ett koncept framtaget 

av Christer Hedberg på & Friends. Där möts nya 

göteborgare och gamla göteborgare under fika 

och samtal. Dels för att skapa möten som ger 

nya perspektiv. Dels för att dela tips, tankar och 

erfarenheter. Endast förbokade. 
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event och kommunikation
BARA RUTHArrangeras av:

Välkommen till 
Opportunity Day 2019

/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 tar tillvara på mer internationell 
kompetens på arbetsmarknaden. 

Opportunity Day handlar om 1) att 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. 

VAD HÄNDER PÅ CLARION HOTEL POST, 31 OKTOBER 2019

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 
700 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.
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