HUR SÖKER MAN?
KAN

JAG

SÖKA

LEADERSHIP

SOROPTIMIST

NORDIC

ACADEMY?

Det kan du om du:
är kvinna mellan 20-30 år,
har bra språkkunskaper i engelska,
är villig att prata och studera på engelska,
har en Soroptimist-klubb som sponsrar ditt deltagande
(alternativt att du täcker dina om kostnader själv: främst resa),
är redo att anta utmaningen och lära dig att bli en ledare på ditt jobb/verksamhet,
vill bidra till att göra världen till en bättre plats,
vill möta andra kvinnor från de nordiska länderna, oavsett ursprungsnationalitet,
som delar dina intressen,
är redo att aktivt delta i den här unika ledarskapsakademin och lära från
de kvinnor som nått framgång i sina liv

LÄS MER PÅ SOROPTIMISTSWEDEN.SE
OCH TA GÄRNA KONTAKT MED EN SOROPTIMISTKLUBB!
SISTA ANSÖKNINGSDAG ÄR 15 MARS

Ledarskapsutbildning av
och med Soroptimister

En intensiv vecka fylld med
gruppövningar och aktiviteter

Insikter om ledarskap och
personlig utveckling är
några av målen

HOW TO APPLY?
CAN

I

APPLY

LEADERSHIP

FOR

SOROPTIMIST

NORDIC

ACADEMY?

Yes, you can:
- If you are a woman aged 20-30 ,
- If you have no problems communicating or studying in English ,
- If you have a Soroptimist Club, Union or other sponsor that will support your participation
(you may also cover expenses yourself),
- If you are ready to take the challenge and learn how to be a leader in your
community/organization,,
- If you want to help make the world a better place,
- If you would like to meet women from the Nordic countries, whether native to the country or not,
who share your interests,
- If you are willing to participate actively in this unique Academy and learn from
professionals who have achieved success in their lives.

Education in Leadership,
by and with Soroptimists

An intensive week with
workshop, group work and
presentations
Personal insights on your own
development in leadership

